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Minł ju rok kiedy odszedł od nas
człowiek - symbol. To ju rok kiedy
odszedł ten, którego Bóg podarował nam
jako szczególny znak naszych czasów.
Wszdzie tam, gdzie całował ziemi,
powiewało Duchem, pkały mury
ludzkich serc, rozrywały si pta
reimów, nadzieja wstpowała w serce,
z wiksz intensywnoci chciało si y,
tworzy i kocha.

Przez cały pontyfikat Jan Paweł II mówił
nam, e Bóg jest z nami, A wida to
szczególnie w jego wielkiej afirmacji
godnoci i wielkoci człowieka, w cigłym
pragnieniu bycia blisko człowieka i jego
spraw, jego rozterek, pragnie, bólu
i cierpienia. Chyba jest to jedno
z najwaniejszych przesła jego pontyfikatu –
Bóg jest po naszej stronie. Ju w dniu
inauguracji Ojciec wity wołał: „Nie
lkajcie si otworzy drzwi Chrystusowi!”.
Potem słowa wypowiedziane w naszej
Ojczynie: „Nie mona zrozumie dziejów
tego narodu, dziejów kadego człowieka bez
Chrystusa”. I pocztek pierwszej encykliki:
„Odkupiciel człowieka, Jezus Chrystus jest
orodkiem wszechwiata i historii”. Czy to
włanie nie jest czas bymy teraz zapatrzyli
si w Chrystusa – Odkupiciela człowieka?
I to bardziej i mocniej ni wpatrujemy si
w zachowany w sercach obraz Papiea. Jego
całe ycie, nauczanie i take odchodzenie
Jana Pawła II z tego wiata, dokonujce si
na oczach milionów, przypominało nam
o Prawdzie. e człowiek i wiat odnajduj.

swoje spełnienie przez Chrystusa w Bogu.
e sens całego naszego ycia jest
w deniu t włanie Drog, w tej Prawdzie
i ku temu yciu.   Kto piknie powiedział
(zasłyszane w relacji telewizyjnej): „On nas
prowadził jak Ojciec za rk, a teraz pucił
nas bymy wykazali nasz dojrzało”.
Trzeba nam wci podejmowa ten dar
niezwykłego pontyfikatu i realizowa
zadanie budowania takiej – Chrystusowej
tosamoci w tym wiecie. I to nie czekajc
na lepsze czasy, ale ju dzi, teraz.
W wiecie, który jest inny bez Jana Pawła II,
ale który take moe si stawa przez nas
lepszy.

W tym szczególnym dniu zapytajmy siebie:
Czy przenosimy nauczanie Jana Pawła II na
kolejne dni naszego ycia? Czy odrabiamy t
lekcj zadan nam przez naszego Wielkiego
Nauczyciela? Czy zachowujemy ywym ten
dar dwudziestosiedmioletniej, przedłuajcej
si spoza granic czasu i wiata obecnoci
Jana Pawła II z nami?.
   Odpowiedzi na te i inne pytania, które
sobie stawiamy w pierwsz rocznic
mierci, kryj si w kadym z nas. Bo zale
od naszej rzeczywistej miłoci i czci dla
Jana Pawła II. Niech zatem rzeczywicie
wyra si one w przekładaniu na konkret
ycia nauki i wzoru pozostawionego nam
przez tego, którego nie bez słusznych racji
nazywamy Ojcem. Dodajc do tego, teraz
ju z nadziej: wity.

sjk

KALENDARIUM
9 kwietnia – Niedziela
Palmowa Mki Paskiej
13 kwietnia – Wielki Czwartek
– Msza Wieczerzy Paskiej
14 kwietnia – Wielki Pitek
15 kwietnia – Wielka Sobota
16 kwietnia – Niedziela
Zmartwychwstania Paskiego
23 kwietnia –Niedziela
Miłosierdzia Boego
24 kwietnia – w. Wojciecha –
Biskupa i Mczennika –
Uroczysto
25 kwietnia – w. Marka
Ewangelisty – wito
29 kwietnia – w. Katarzyny
Sieneskiej – Dziewicy i
Doktora Kocioła – wito



PAR. RZYM.-KAT. PW. W. TRÓJCY W PRZYTOCZNEJ – 2 –



Ojcze Zbigniewie prosimy o
przyblienie swojej drogi
kapłaskiej i zakonnej.

Do Zakonu Braci Mniejszych
Kapucynów wstpiłem w 1989 roku. Po
odbyciu rocznego nowicjatu
w Nowym Miecie nad Pilic, gdzie
znajduje si sanktuarium naszego
błogosławionego o. Honorata
Komiskiego, wyjechałem do Lublina
aby rozpocz studia na KUL-u. Po
skoczonych studiach w 1996 roku 26
maja z rk bp. Ryszarda Karpiskiego
otrzymałem wicenia kapłaskie. Po
wiceniach zostałem przeznaczony
do pracy w naszej parafii na
Poczekajce w Lublinie. Uczyłem
katechezy w szkole podstawowej,
byłem opiekunem ministrantów
i lektorów, posługiwałem we
wspólnotach Odnowy w Duchu
witym oraz byłem odpowiedzialnym
za wspólnoty Oazowe w naszej
Prowincji. Po rocznym pobycie
w parafii zostałem ekonomem
w drugim naszym klasztorze, który
znajduje si w centrum Lublina.
W roku jubileuszowym powołano mnie
na urzd przełoonego wspólnoty
w klasztorze w Bydgoszczy. W 2003
roku wyjechałem do Włoch
przygotowywa si na misje do Turcji.
Po kilkumiesicznym pobycie
w Stambule, z przyczyn ode mnie nie
zalenych powróciłem do kraju
i zostałem przydzielony do wspólnoty
klasztornej w Gorzowie Wlkp.
Niedawno take przebywałem
6 miesicy w San Giovani Rotondo we
Włoszech, w miejscu gdzie o. Pio
apostołował odszedł do Pana. Był to
dla mnie bardzo przepikny czas cho
bardzo pracowity.

Jak ojciec przeywa głoszone
przez siebie rekolekcje?

Jestem teraz przed kolejn seri
rekolekcji i zawsze towarzyszy mi jedno
pytanie: jak wypowiedzie to, co Pan
Jezus dla nas zrobił, jak wypowiedzie t
wielk tajemnic Boej Miłoci? Czy
mona j wypowiedzie, czy lepiej
uklkn i w ciszy medytowa?
Zastanawiam si zawsze równie czy
Pan Jezus jest zadowolony z mojego
głoszenia, czy Jemu podoba si to co
mówi, czy wychodzc na ambonk nie
przeszkadzam mu, czy Go sob nie
przysłaniam?

Zawsze te, głoszc rekolekcje,
nawet te do dzieci, widz jak Pan
Bóg mnie samego porusza, jak
mnie oczyszcza, pokazuje ile
jeszcze brakuje mi do
doskonałoci. Głoszc innym
Słowo Boe sam sobie je równie
głosz. To troch moe dziwne ale
czuj jak
w głoszonych przeze mnie
rekolekcjach Pan Bóg swoj łask
take mnie zmienia.

Jakie wraenia, dowiadczenia
wyniósł ojciec z naszej
parafii?

     Bardzo miło wspominam,
pobyt w Waszej parafii. Dzikuj
Panu Bogu za to, e mogłem
pozna wielu nowych ludzi, tych
bezimiennych, na których
słuchajce twarze patrzyłem w
czasie rekolekcji jak równie tych,
których spotykałem na co dzie
jak ksia, pan kocielny, pani
Urszula i mały chłopiec, chyba
Kamil, który po Mszy w.
przychodził do zakrystii „przybi
pitk” ks. Proboszczowi i ze mn
si przywita. Szczególnie
wdziczny jestem ks. Przemkowi
za nasze wspólne samochodowe
wdrowanie po przepiknych
waszych okolicach. Dziki Niemu
wasza parafia stała si take
bardziej „moja”. Mam równie
takie dowiadczenia, którymi Pan
Bóg mnie obdarzył, a które niech
bd moj tajemnic.

Dzikujemy za rozmow.



Jan Paweł II
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Sakramentu Chrztu witego udzielono dzieciom:
1. Patryk Trojanowski c. Kazimiery i Artura

W miesicu marcu nikt nie zawarł małestwa

Poegnalimy:
1. p. Stanisław Ratkowski zm. 16.03. pogrzeb odbył si 18.03.2006 r.
2. p. Eugeniusz Siedlecki zm. 24.03. pogrzeb odbył si 28.03.2006 r.
3. p. Henryk witek zm. 25.03. pogrzeb odbył si 29.03.2006 r.
4. p. Marianna Chojnacka zm. 27.02. pogrzeb odbył si 30.03.2006 r.

1. W Wielki Czwartek rozpoczynamy Triduum Paschalne. Naboestwa
Triduum
w Wielki Czwartek i Pitek  rozpoczynamy o godz. 1800.
Wigilia Wielkanocna w Wielk Sobot rozpoczyna si o godz. 2000.

2. Po Mszy w. Wieczerzy Paskiej w Wielki Czwartek adoracja
Najwitszego Sakramentu w Ciemnicy do godz. 2200.

3. W Wielki Pitek pocztek adoracji o godz. 800 do godz. 2200.
4. Porzdek adoracji:
 1100 –  1200 dzieci z klas 0, I i II
 1200 –  1300 dzieci z klas III i IV
 1300 –  1400 dzieci z klas V i VI
 1400 –  1500 młodzie gimnazjalna
 1500 – Droga Krzyowa
 1600 –  1700 ywy Róaniec
 1700 –  1800 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Grupa biblijna i chór.
Młodzie szkół rednich i starsza wieczorem po naboestwach

wieczornych do godz. 2200.
4. wicenie pokarmów:
 Przytoczna: od godz. 1000 co pół godziny do 1200 i o godz. 1400

Lubikówko  - 1000, Lubikowo - 1030, Dbówko - 1100, Gaj i Porba -
1130, Nowa Niedrzwica - 1200, Krasne Dłusko – 1230.

5. Od W. Czwartku do W. soboty rozprowadzane bd „chlebki miłoci”
6. Rezurekcja o godz. 600. Pozostałe Msze w. o godz. 1000, 1200 i 1800.

W drugi dzie wit porzdek Mszy w. jak w niedziel.

Nauczanie Benedykta XVI
„Słowo «miło» jest dzi tak zniszczone, zuyte i naduywane, e niemal boimy
si dopuci, by pojawiło si na naszych wargach. A jednak jest to słowo
sigajce pocztków, wyraajce pierwotn rzeczywisto. Nie moemy go po
prostu porzuci. Musimy je podj na nowo, oczyci i przywróci mu pierwotny
blask, by mogło owieca nasze ycie i prowadzi je na właciw drog. Ta
wiadomo skłoniła mnie, by wybra miło jako temat mojej pierwszej
encykliki”

Benedykt XVI (Przemówienie do Papieskiej Rady «Cor Unum») .

Zamylenia

„Miłujcie Słowo Boe”
Ju po raz XXI Ojciec wity zwraca si do młodych

ludzi w Niedziel Palmow z ordziem na wiatowy
Dzie Młodych. Poprzednie dwadziecia spotka było
z udziałem Sługi Boego Jana Pawła II. Miałem rado
bycia na pierwszym spotkaniu w 1985 roku w Rzymie
i jak chyba wszyscy uczestnicy tych spotka wyniosłem
niezapomniane wraenia oraz przesłanie na dalsze lata
ycia.
 Tegoroczne ordzie i spotkanie ma nowy wymiar.
Przypada kilka dni po pierwszej rocznicy mierci Jana
Pawła II i jest z inicjatywy jego nastpcy Benedykta XIV.
 Ojciec wity zwraca si do młodych ludzi, a przez nich
do nas  wszystkich, jako pokolenia Jana Pawła II. Prosi
o systematyczne czytanie Biblii. Apeluje o „trzymanie jej
pod rk, aeby była niczym kompas, który wskazuje
drog”, a take o medytacj nad ni i jej kontemplacj.
 W naszej parafii jest grupa Krgu Biblijnego, która
dwa razy w miesicu spotyka si rozwaajc teksty Pisma
witego. S osoby, które kadego dnia czytaj
przynajmniej krótki fragment Słowa Boego. Dla
niektórych starszych i schorowanych osób fale Radia
Maryja s przekanikiem słów natchnionych. Dzieci
i młodzie na katechezie systematycznie korzystaj
z tekstów Pisma witego.
 Wyglda to na pozór do obiecujco, ale w praktyce
okazuje si, e znajomo słów Boych powszechnie jest
do niska. A jak mona y zgodnie z wol Bo, gdy si
jej nie zna?.
 Z własnego dziecistwa pamitam wieczory, gdy
zmczony dług prac tata wracał do domu. Przed
zaniciem prosił mnie o przeczytanie fragmentu Biblii.
W ten sposób, bardziej ni na katechezie, przybliałem
sobie ycie Abrahama, Mojesza czy Dawida.
Poznawałem cuda uzdrowienia Jezusa. Moe te dziki
lekturze duchowej tata dzisiaj dzielniej znosi swoje
ogromne cierpienia odchodzenia do Pana.
 Kade dziecko przystpujce do I Komunii w.
otrzymuje Pismo wite. W tym roku po raz pierwszy
bdzie to cała Biblia, czyli Stary i Nowy Testament. Moe
wic warto, odpowiadajc na apel Benedykta XVI, wzi
do rki kadego dnia Pismo wite. Ono jak kompas
pokae nam dokd poda, co robi, aby si zbawi.
Dziki niemu wielu z nas pozbdzie si obawy przed
mierci, a dla niektórych moe sta si ratunkiem w
sytuacjach, po ludzku bez wyjcia. Kto zachwyci si
Pismem witym ten w pełni ukocha Boga i ludzi.

L.K.
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 Droga…
Zaczn moe nietypowo bo od tego czym jest pojcie drogi dla fizyka. Otó

definicja mówi, e droga to ustalony i zmierzony fragment toru przebyty przez
ciało bdce w ruchu. Mona tu doszukiwa si analogii do losu człowieka na
ziemi bdcego cigle w ruchu i cigle poszukujcego. Torem jest tutaj nasze
ycie, na które składa si wiele dróg mniej lub bardziej krtych. Tak jak ruch
odbywa si w czasie tak i ludzkie drogi ycia maj okrelony dany przez
Stwórc czas. Jak drog obierzemy w naszym yciu i jak bdziemy si po
niej porusza by w ostatecznoci osign ycie wieczne zaley tylko od nas
i od tego czy skorzystamy ze wskazówek danych nam przez samego Jezusa.
Wtpliwoci w tej kwestii mieli nawet apostołowie. Na pytanie Tomasza – Jak
moemy zna drog? Chrystus odpowiedział: „Ja jestem drog i prawd
i yciem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.” (J 14,6)

W tej słynnej odpowiedzi Jezus jednoznacznie wskazuje na siebie jako
jedynego porednika midzy Bogiem a ludmi, jako jedyn „drog” na jakiej
moemy dotrze do Boga. Teksty Pisma witego zawieraj wiele przykładów
pokazujcych spotkania ludzi z Bogiem włanie w drodze. Kade z takich
spotka było dla tych osób punktem zwrotnym nie tylko w ich yciu. Bóg
wchodził na drogi ycia Abrahama i Mojesza, którzy Mu całkowicie zawierzyli i
stali si przez to niekwestionowanymi wzorcami dla wszystkich pokole
ludzkich. Take wszyscy prorocy Starego Testamentu kroczc drogami swego
ycia objawiali prawdy Boe i nawoływali do nawrócenia po osobistych
spotkaniach z Bogiem.

Najbardziej chyba znane jest bezporednie spotkanie Pawła z Jezusem na
drodze do Damaszku, które całkowicie zmieniło jego ycie i sprawiło e stał
si apostołem narodów. Droga z Jerozolimy do Emaus była „wiadkiem”
spotkania Jezusa z dwoma uczniami, którzy zwtpili po Jego ukrzyowaniu
i wracali do domu. To zdarzenie przywróciło im wiar i nadziej.
Jezus nauczajc te cały czas był w drodze i na tej drodze spotkał ludzi,
z których wielu powołał na swoich uczniów a póniej apostołów. Ich drogi nie
tylko skrzyowały si z drog Jezusa ale równie zmierzały w tym samym
kierunku.

Na drogach naszego ycia take moemy spotka Jezusa, który cały czas na nas
czeka. Warunek jest jeden musimy chcie Go zauway i pój razem z Nim.
Pamita równie musimy, e nie bdzie to łatwa droga. Przeywajc Drog
Krzyow Jezusa spostrzegamy nagle, e nasze ycie czsto bywa podobne. Nie
tramy jednak nadziei, poniewa Droga Krzyowa koczy si Zmartwychwstaniem.
Pamitajmy ktokolwiek zechce naladowa Chrystusa odbdzie t sam drog
mierci ale i zmartwychwstania. Jest to droga trudna, któr moe nam jednak
ułatwi cigła praca nad sob i kierowanie si miłoci a nie egoizmem. Bardzo
znamienne s słowa Jezusa przekazane przez w. Mateusza:
„Wchodzicie przez ciasn bram! Bo szeroka jest brama i przestronna
droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez ni
wchodz. Jake ciasna jest brama i wska droga, która prowadzi do ycia,
a mało jest takich, którzy j znajduj”  (Mt 7,13 – 14)

Krótko mówic nie idmy w yciu na łatwizn. Niech Krzy Jezusa, symbol
miłoci i zwycistwa ycia nad mierci bdzie drogowskazem na drogach
naszego ycia a Zmartwychwstały Chrystus nadziej na ycie wieczne.
Pamitajmy! – idmy przez nasze ycie nie ladami Chrystusa, nie za
Chrystusem tylko razem z nim tak bymy czuli Jego oddech na swoim ramieniu.
To jest trudne ale moliwe.

.

"Co mam odpowiedzie na wasze pytania, w jaki
sposób dokonało si moje ukrzyowanie?
Mój Boe! Jak wielki ogarnia mnie wstyd i upokorzenie,
gdy musz pokazywa innym to, czego Ty dokonałe
w tak ndznym stworzeniu! Stało si to o poranku 20-
go ubiegłego miesica, kiedy w chórze po odprawieniu
Najw. Ofiary doznałem uczucia błogiego spoczynku,
podobnego do rozkosznego snu. Moje zmysły
wewntrzne i zewntrzne a nawet same władze duszy
cieszyły si nie do opisania spokojem.
Wszystkie przeycia dokonywały si we mnie
w oprawie całkowitej ciszy, która panowała wokół
i wypełniała moje wntrze. Potem przeszedłem w stan
doskonałego pokoju i zawierzenia a do całkowitego
wyobcowania si z otaczajcej mnie rzeczywistoci;
tam na pustyni nicoci znalazłem ukojenie.
To wszystko dokonało si jakby w mgnieniu oka.
Kiedy dowiadczałem tych przey zjawiła si przede
mn tajemnicza Osoba, podobna do tej widzianej
5 sierpnia.  Róniły si one tylko tym, e ta widziana
dzisiaj miała przebite Rce  Nogi oraz Bok, który
broczył krwi.
Moja uwaga została skoncentrowana tak mocno na
wizycie tej Osobistoci, e absolutne nie jestem
w stanie opisa tego, co czułem w tym momencie
Zdawało mi si, e umieram i byłbym umarł
z pewnoci, gdyby Pan nie podtrzymał mojego
serca, które chciało wyskoczy z piersi  Nawiedziny
Niezwykłej Osoby zakoczyły si, a ja zauwayłem,
e moje rce, nogi i bok zostały przebite i broczyły
krwi.
Niech ojciec wyobrazi sobie ogromn mk, któr
przechodziłem wówczas i któr nieustanne przeywam
prawe kadego dnia, zwłaszcza od czwartku
wieczorem a do soboty.
Mój ojcze, umieram z bólu na skutek udrki
i zawstydzenia, którego dowiadczam w głbi mojej
duszy. Obawiam si, e umr z powodu upływu krwi,
jeeli Pan nie wysłucha westchnie mojego biednego
serca  nie zabierze tych krwawicych ran.
Czy dobry Jezus uyczy mi tej łaski? Czy uwolni mnie
przynajmniej od ogromnego wstydu, którego doznaj
z powodu tych zewntrznych znaków?  Bd stale
zanosił do Niego proby i nie przestan Go zaklina aby
w ogromie swojego Miłosierdzia odsunł ode mnie, nie
mk  ból, bo wiem, e to jest niemoliwe - a nawet
odczuwam potrzeb pogrenia si w tym cierpieniu -
lecz zewntrzne rany, które s ródłem mojego wstydu
i upoko-rzenia, trudnego do opisania i zniesienia.
Niezwykł Osoba, któr usiłowałem opisa jest t
sam, o której pisałem w licie z 5 sierpnia Nie
zaprzestaje Ona swojego działania ku coraz
wikszemu udrczeniu mojej duszy. Czuj w sobie
nieustanny szmer przypominajcy szemrzenie
niewielkiego wodospadu wyrzucajcego stale krew.
Mój Boe! Słuszny  sprawiedliwy jest twój wyrok, lecz
oka mi w kocu swoje miłosierdzie.

A.G.


