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KALENDARIUM  
 
 

 

8 kwietnia – Niedziela 
Palmowa Męki Pańskiej 
 

9 kwietnia – Wielki Czwartek 
– Msza Wieczerzy Pańskiej 
 

10 kwietnia – Wielki Piątek  
 

11 kwietnia – Wielka Sobota  
 

12 kwietnia  –  Niedziela 
Zmartwychwstania Pańskiego 
 

19 kwietnia –Niedziela 
Mi
osierdzia BoŜego 
 

23 kwietnia – Św. Wojciecha 
– Biskupa i Męczennika – 
Uroczystość  
 

25 kwietnia – Św. Marka 
Ewangelisty – Święto  
 

29 kwietnia – Św. Katarzyny 
Sieneńskiej - święto 
 
 

MYŚL 
MIESIĄCA 

 

Chrystus 
zmartwychwsta
... Ten 
największy z cudów 

widzia
o jedynie 
niewielu... ci niezbędni. 

Naturalność jest 
znamieniem dzie
 

BoŜych. 
 

b
. Josemaria Escriva 
sjk 

 

ŚŚwwiięęttaa  ZZmmaarrttwwyycchhwwssttaanniiaa  ttoo  śśwwiięęttaa  ooddkkrryywwaanniiaa    
BBooŜŜeejj  mmiiłłoośśccii..  

  

WWsszzyyssttkkiimm  cczzyytteellnniikkoomm  ŜŜyycczzyymmyy  bbyy  tteenn  śśwwiięęttyy  cczzaass  
pprrzzeeŜŜyywwaanniiaa  ttaajjeemmnniicc  MMęękkii,,  ŚŚmmiieerrccii  ii  

ZZmmaarrttwwyycchhwwssttaanniiaa  JJeezzuussaa  CChhrryyssttuussaa  bbyyłł  cczzaasseemm  
ooddkkrryywwaanniiaa  jjaakk  BBóógg  uummiiłłoowwaałł  śśwwiiaatt,,  jjaakk  uummiiłłoowwaałł  

cczzłłoowwiieekkaa  ii  jjaakk  bbaarrddzzoo  pprraaggnniiee  bbyyćć  bblliisskkoo  kkaaŜŜddeeggoo  zz  nnaass  
        

RReeddaakkccjjaa  
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 Zamyślenia     
 
 

NNaa  mmiiłłoośśćć  nniiggddyy  nniiee  jjeesstt  zzaa  

ppóóźźnnoo  
 
 
 
      Kwietniowe zamyślenia są jak nasze codzienne 
Ŝycie, przeplataniem smutku i radości, chwilami 
bezsensu i wielkiej nadziei. W Wielki Czwartek 
Chrystus ustanawia Eucharystię i daje nam pokarm 
Ŝycia. Dzień później umiera na krzyŜu, zostawiając 
uczniów w g
ębokiej depresji poraŜki. W niedzielę 
Wielkiej Nocy odwróci
 bieg historii świata, ukazując 
nowy wymiar Ŝycia - zmartwychwstanie. Ale radość 
Ŝycia wiecznego by
aby niemoŜliwa bez BoŜego 
mi
osierdzia, które szczególnie wychwalamy  
w niedzielę po Wielkanocy. Bo kto z nas grzesznych 
ludzi obroni
by się przed BoŜą sprawiedliwością, 
gdyby nie Jego przebaczenie i pomocna d
oń. 
         W zesz
ym miesiącu podczas rekolekcji ojciec 
Atanazy zacytowa
 wielkiego poetę Cypriana Kamila 
Norwida. Na pytanie o najtragiczniejsze s
owo  
w języku polskim odpowiedzia
: "za późno". Gdy ono 
pojawi się w naszych ustach, jest to znak poraŜki  
i beznadziei. Jak wiara uczniów w Wielki Piątek, gdy 
nie widzieli sensu patrzenia na śmierć Jezusa. Bo ona 
wszystko przekreśla
a. 
 Droga czytelniczko, która dowiedzia
aś się o swojej 
cięŜkiej chorobie, nie za
amuj się i miej nadzieję. My 
ciebie wesprzemy modlitwą. Dobry Bóg pragnie 
naszego szczęścia. My jednak inaczej niŜ On czasami 
je rozumiemy. Patrzymy z horyzontu Ŝycia 
ziemskiego, Bóg widzi nasz los z perspektywy 
wieczności. 
 Zmar
a kilka tygodni temu nasza sędziwa 
parafianka do ostatnich chwil Ŝycia pociesza
a 
strapionych m
odszych ludzi, dziękując Bogu za dar 
Ŝycia i nie ba
a się przejścia do Boga. Ale w jej 
codziennym grafiku dnia najwaŜniejszym 
wydarzeniem by
a obecność na Mszy świętej i to nie 
tylko w niedzielę. Teraz na pewno radość 
zmartwychwstania przeŜywa juŜ z Bogiem w niebie. 
 Przed laty by
a taka piosenka, gdzie pojawia
y się 
s
owa: "Na mi
ość nigdy nie jest za późno". JeŜeli 
prawdziwie kochamy mi
ością BoŜą, to tragiczne 
s
owo "za późno" nie ma racji bytu. Największa 
odleg
ość i nawet śmierć, dzięki zmartwychwstaniu 
Jezusa, nie zabije mi
ości. Bo ona jest mi
osierna, 
czyli przebacza, pomaga i otacza wiankiem modlitwy.    
                                                                                      L. K.   
 

O, Jezu 
 
 
 

1.  O, Jezu za mi
ość Twą dziękuję, 

 Mój Jezu, tak wielka ulgę czuję, 

   śe zaprosi
eś mnie 

   Do Świętej Uczty Twej, 

   śe dajesz Ŝycia treść 

 

2. O, Jezu, za dar tak pięknych chwil 

 Uwielbiam Twe Imię – źród
o si
 

   Zapomnij to , co z
e, 

   Bo chce Ci oddać cześć, 

   Z pokora Wielbie Cię … 

 

O, Jezu… 

Mój Jezu … 

Mój Jezu … 

 

 
AJR 
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BBÓÓGG  ––  LLAAMMPPĄĄ  NNAA  DDRROODDZZEE  ŻŻYYCCIIAA  
 

 W psalmie 119 natkną
em się na wiele mówiący 
werset, który zresztą zainspirowa
 mnie do napisania 
tego artyku
u. A mianowicie czytamy tam Twoje s
owo 
jest lampą dla moich stóp i świat
em na mojej 
ścieŜce. To krótkie zdanie jednoznacznie wskazuje 
nie tylko na świat
o, które powinno na naszych 
Ŝyciowych ścieŜkach przyświecać nam tzn. 
pokazywać jak Ŝyć, ale przede wszystkim ukazuje Kto 
jest źród
em tego świat
a czyli lampą – lampą, z którą 
nie powinnyśmy się nigdy rozstawać. Motyw lampy 
przewija się na kartach Pisma Świętego bardzo 
często. Nade wszystko sam Jezus pokazuje na 
Siebie, Ŝe jest dla nas źród
em świat
a, które oświetla 
i wskazuje drogę naszego Ŝycia tu na ziemi – Ja 
jestem świat
ością świata. Kto idzie za Mną, nie 
będzie chodzi
 w ciemności, lecz będzie mia
 świat
o 
Ŝycia. (J 8, 12) To są s
owa samego Chrystusa i nam 
ludziom nie pozostaje nic więcej jak ca
kowicie mu 
zaufać i iść tą drogą. 

 To BoŜe Świat
o w historii stworzenia i zbawienia 
cz
owieka pojawia się nieustannie, lecz są momenty 
gdy jego moc, intensywność i energia są tak wielkie, 
Ŝe wręcz dla cz
owieka, bez pomocy Boga, nie do 
wytrzymania. 
 Myślę, Ŝe trzy razy to BoŜe świat
o eksplodowa
o  
z si
ą niewyobraŜalną i na skalę kosmiczną. Nasz 
Ojciec chcia
 w ten sposób zaakcentować jak waŜne 
są te chwile i jak bardzo nas kocha. 

 Pierwszy moment to czas kiedy Bóg stwarza 
poprzez swoje s
owo świat
o – Wtedy Bóg rzek
: 
Niechaj się stanie świat
ość! I sta
a się świat
ość. 
(Rdz 1, 3) Tego wyodrębnienia jasności od ciemności 
Ŝaden cz
owiek by nie wytrzyma
 gdyŜ z ca
ą 
pewnością moŜna je skromnie porównać z reakcjami 
termojądrowymi, które obecnie dzieją się, na S
ońcu. 
To pierwotne świat
o jednocześnie rozerwa
o mroki 
ciemności i zaczę
o ogrzewać ziemię. Bóg móg
 juŜ 
stworzyć Ŝycie i cz
owieka. 

Drugi moment silnego rozb
ysku BoŜego Świat
a to 
czas narodzin Jezusa Chrystusa, kiedy to 
nadzwyczajne zjawisko świetlne oznajmi
y przyjście 
Zbawiciela mędrcom i pasterzom. Święty Mateusz 
pisze … oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do 
Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król 
Ŝydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na 
wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pok
on. (Mt 2, 1-2) 
Natomiast u 	ukasza czytamy Naraz staną
 przy nich 
anio
 Pański i chwa
a Pańska zewsząd ich oświeci
a, 
tak Ŝe bardzo się przestraszyli (	k 2, 9) Tak, to na 
pewno Bóg „podkręci
 knot Swojej lampy” i da
 nam 
wyraźny sygna
 – stale i nadal jestem z wami i daję 
wam Zbawiciela. 

 

 Trzeci moment „eksplozji” świat
a Boga to 
Zmartwychwstanie Jezusa, które ma miejsce gdy 
by
o jeszcze ciemno, aby podkreślić moc  
i znaczenie tej chwili. Niesamowitość tego 
wydarzenia bardzo obrazowo przedstawia nam 
Mateusz A oto powsta
o wielkie trzęsienie ziemi. 
Albowiem anio
 Pański zstąpi
 z nieba, podszed
, 
odsuną
 kamień i usiad
 na nim. Postać jego 
jaśnia
a jak b
yskawica, a szaty jego by
y bia
e jak 
śnieg. Ze strachu, przed nim zadrŜeli straŜnicy  
i stali się jakby umarli. (Mt 28, 2-4) Nic dodać, nic 
ująć z tego opisu. O skali tego zjawiska świadczy 
zachowanie straŜy. Byli to legioniści rzymscy znani 
ze swej dyscypliny i twardości a jednak w tym 
momencie struchleli i nic nie mogli uczynić. Oni nie 
stchórzyli tylko po prostu byli wobec Boskiej Mocy 
bezsilni jak niemowlęta. Tej Mocy nie mamy się 
bać. Ona cz
owieka nigdy nie skrzywdzi a jedynie  
w odpowiednim czasie wskrzesi do Ŝycia 
wiecznego. 

 Drodzy czytelnicy jeŜeli chcecie przeŜyć 
osobiście to o czym piszę macie niebywa
ą okazję 
bo oto poczynając od Niedzieli Palmowej, poprzez 
dni Triduum Paschalnego i aŜ po poranek Niedzieli 
Zmartwychwstania Pańskiego moŜecie być 
uczestnikami i świadkami historii zbawienia i odku-
pienia rodzaju ludzkiego i olśnieni świat
em Pana. 
 Tak jak rozpoczą
em cytatem z psalmu tak  
i kończę – Bo Ty, Panie, kaŜesz świecić mojej 
pochodni: BoŜe mój, oświecasz moje ciemności. 
(Ps 18, 30) 
  Kochani nie prześpijmy Wielkiego Tygodnia i nie 
zatraćmy się li tylko w tradycji sto
u i porządków. – 
skorzystajmy ze Świat
a. 
 

A.G. 
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ZATRZYMAJ SIĘ NA CHWILE… 
 
   … i pomyśl, dlaczego Wielki Tydzień?  
 

Niby proste pytanie i niby oczywista odpowiedź 
dlaczego Wielki Tydzień nazywamy wielkim. Coś co jest 
oczywiste dla cz
owieka wierzącego i przekonanego do 
swojej wiary, to juŜ dla kogoś kogo wiara nie interesuje 
(lub kto jest wręcz niewierzącym) staje się ca
kiem 
trudne do wyt
umaczenia.  
 

Myślę Ŝe większość przeciętnych katolików gdyby 
przysz
o im przekonać co do wielkości tego tygodnia 
kogoś niewierzącego mia
a by z tym powaŜne problemy. 
Problemy te moŜe nie tyle wynika
y by z braku naszej 
wiedzy, co z braku wewnętrznego przekonania. Pewien 
znajomy opowiada
 mi swego czasu historię ze swojego 
dzieciństwa otóŜ mia
 okazję obejrzeć program 
telewizyjny w którym zapalony bojerowiec opowiada
  
o budowie tych ciekawych pojazdów i o przyjemności 
jakiej dostarcza poruszanie się nimi po rozleg
ych 
po
aciach lodu. Opowiada
 to z takim przekonaniem  
i zaangaŜowaniem, Ŝe mój znajomy czym prędzej do 
spó
ki z bratem nabyli potajemnie część materia
ów, 
podprowadzili mamie prześcierad
o i zaczęli budowę 
bojera. Gdy budowa zmierza
a ku końcowi niespodzianie 
nadszed
 ich przy tej robocie ojciec. PoniewaŜ by
 to 
cz
owiek mądry nie zwymyśla
 ich za marnowanie czasu 
i pieniędzy tylko zapyta
 "synu; a powiedz mi gdzie ty na 
tym będziesz jeździ
?" jako Ŝe w oko
o prawie pustynia  
a najbliŜszy zbiornik wody to by
o wiadro stojące w sieni 
lub przep
ywający opodal strumyk w którym jak się dwie 
Ŝaby mija
y to jedna musia
a wychodzić na brzeg. 
Takiego w
aśnie wewnętrznego przekonania  
i zaangaŜowania potrzeba jeśli chcemy się dzielić swoją 
wiarą. Jeśli jednak dla nas samych Wielki Tydzień 
kojarzy się bardziej jako d
ugi weekend a nie największy 
wybuch BoŜej mi
ości to nic dziwnego, Ŝe nie potrafimy 
innych zapalić do rzucenia wszystkich si
  
i środków w budowanie BoŜego Królestwa. Myślę Ŝe 
samo mówienie Ŝe się jest wierzący nie wystarczy, bo 
wiedzę na temat wiary kaŜdy moŜe znaleźć w pierwszym 
lepszym katechizmie ma
o tego wiedzy takiej dostarcza 
nauka religii w szko
ach dopiero jednak nasza postawa  
i nasze zaangaŜowanie jest tym co potrafi przekonać 
napotkanych ludzi do kościo
a. Przeciwnicy kościo
a 
korzystają ze wszystkich moŜliwych metod aby podkopać 
naszą wiarę. Szczególnie środki masowego przekazu 
takie jak prasa, radio telewizja czy Internet fundują nam 
skuteczne pranie mózgu z naszych przekonań religijnych 
jedynie nasze zaangaŜowanie i postawa mogą sprawić, Ŝe 
Wielki Tydzień będzie w świadomości ludzi wiąza
 się 
bardziej z Męką i Zmartwychwstaniem Chrystusa a nie  
z zajączkami i pisankami. 

Jaros
aw B
aŜusiak 
 

 

W czas zmartwychwstania 
 
 
W czas zmartwychwstania BoŜa moc  
Trafi na opór nag
ych zdarzeń.  
Nie wszystko stanie się w tę noc  
Wed
ug niebieskich wyobraŜeń.  
 
Są takie gard
a, których zew  
Umilk
 w mogile - bezpowrotnie.  
Jest taka krew - przelana krew.  
Której nie przela
 nikt - dwukrotnie.  
 
Jest takie próchno, co juŜ dość  
Zazna
o zgrozy w swym konaniu!  
Jest taka dumna w ziemi kość,  
Co się sprzeciwi - zmartwychwstaniu!  
 
I cóŜ, Ŝe surma w niebie gra.  
By nowym bytem - świat odurzyć?  
Nie kaŜdy śmiech się zbudzić da!  
Nie kaŜda 
za się da powtórzyć! 
 

Boles
aw Leśmian 
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Sakramentu Chrztu Świętego udzielono dzieciom: 
1. Julia Ryczek c. 	ukasza i Moniki 
2. Pawe
 Puk s. Krzysztofa i Ewy 
3. Filip Mularski s. Grzegorza i Ewy 
 

 
 
 
 
 
PoŜegnaliśmy: 
1. Śp. Stefan Tucki zm. 05.03. pogrzeb odby
 się 7.03.2008 r. 
2. Śp. Stefania Grabowska zm. 17.03. pogrzeb odby
 się  

                                                                       19.03.2008 r. 
 

Pismo parafialne Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Świętej Trójcy w Przytocznej. Redakcja Gazetki: Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich, Adres: Parafia rzym.-kat. pw. Świętej Trójcy, ul. Jeziorna 8, 66-340 Przytoczna,  telefon.: 7493492 – ks. proboszcz,   
Kancelaria parafialna czynna we wtorek i czwartek w godz. 1600 - 1700  oraz  w sobotę w godz. 1400 - 1500.  
Nauka przed chrztem  dla rodziców i chrzestnych indywidualne spotkania w kancelarii. 
 

1. W Wielki Czwartek rozpoczynamy Triduum 

Paschalne. NaboŜeństwa Triduum w Wielki 

Czwartek i Piątek oraz Wigilię Wielkanocną  

w Wielką Sobotę rozpoczynamy o godz. 1800.  

Po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki 

Czwartek  adoracja Najświętszego Sakramentu  

w Ciemnicy do godz. 2200. 

2. W Wielki Piątek adoracja od godz. 800 do godz. 2200. 
Porządek 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 m
odzieŜ gimnazjalna 

• 1500 – Godzina Mi
osierdzia - Droga KrzyŜowa 

• 1600 –  1700 śywy RóŜaniec 

• 1700 –  1800 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich,    

              Grupa biblijna i chór. 
• M
odzieŜ szkó
 średnich i starsza wieczorem po 

naboŜeństwach wieczornych do godz. 2200. 

3. Święcenie pokarmów:  
 Przytoczna: od godz. 930 co pó
 godziny do 1130  oraz  
      o godz. 1400 

Dębówko – 1200, Gaj i Poręba – 1215, Nowa 
Niedrzwica – 1245, Krasne D
usko – 1300. 

4. Od W. Czwartku do W. Soboty rozprowadzane  
       będą „chlebki mi
ości” 

5. Rezurekcja o godz. 600.  
       Pozosta
e Msze św. o godz. 1200 i 1800. 

 W drugi dzień świąt porządek Mszy św.  jak   
w niedzielę. 

6. Od W. Piątku nowenna przed Świętem 
Mi
osierdzia BoŜego. 

7. 19 kwietnia Uroczystość Mi
osierdzia BoŜego. 

8. Od 19 kwietnia zapraszam m
odzieŜ z klas 
drugich ze swoimi rodzicami do kancelarii 
parafialnej z racji rozpoczęcia na przygotowania 
do Sakramentu Bierzmowania. 

 
 

 

 

 

Nauczanie 
Benedykta 

XVI 
 

 
Drodzy obecni tu ojcowie i matki! Czy ufacie Bogu, 
który powo
a
 was, abyście byli ojcami i matkami Jego 
przybranych dzieci? Czy zdajecie sobie sprawę, Ŝe On 
na was liczy, abyście przekazali swym dzieciom 
wartości humanistyczne i duchowe, jakie sami 
otrzymaliście, a które przygotują ich do Ŝycia w mi
ości 
i poszanowaniu Jego świętego Imienia? W czasach, gdy 
tak wielu ludzi nie ma skrupu
ów w narzucaniu tyranii 
materializmu, nie troszcząc się wcale o najuboŜszych, 
musicie być bardzo ostroŜni. Ca
a Afryka, a Kamerun  
w szczególności, naraŜa się na niebezpieczeństwa, jeśli 
nie uzna Prawdziwego Dawcy śycia! Bracia i siostry  
w Kamerunie i ca
ej Afryce, którzy otrzymaliście od 
Boga tak wiele ludzkich cnót zatroszczcie się o swe 
dusze! Nie dajcie się zniewolić egoistycznym iluzjom  
i fa
szywym idea
om! Wierzcie – tak, nadal wierzcie  
w Boga – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tylko On was 
prawdziwie mi
uje, tak jak pragniecie być kochani, 
jedynie On moŜe dać wam zadowolenie, wnieść 
stabilność w wasze Ŝycie. Tylko Chrystus jest Drogą 
śycia.. 

Kamerun, 19 marca 2009 r.  


