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V Niedziela Wielkiego Postu 

iedy Jezus tam przybył, zastał 
Łazarza już od czterech 
dni spoczywającego w gro-

bie.  A Betania była oddalona od Jero-
zolimy około piętnastu stadiów i wielu 
Żydów przybyło przedtem do Marty 
i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kie-
dy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus 
nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. 
Maria zaś siedziała w domu. Marta rze-
kła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój 
brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, 
że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś 
prosił Boga». Rzekł do niej Jezus: «Brat 
twój zmartwychwstanie». Rzekła Mar-
ta do Niego: «Wiem, że zmartwychwsta-
nie w czasie zmartwychwstania w dniu 
ostatecznym». Rzekł do niej Jezus: «Ja 
jestem zmartwychwstaniem i życiem. 
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć 
będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, 
nie umrze na wieki. Wierzysz w to?» Od-
powiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno 
wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, 
który miał przyjść na świat».  (J 11, 17-27)

W oczekiwaniu na beatyfikację Jana 
Pawła II tydzień po szóstej rocznicy 
Jego śmierci pozwólmy, żeby to Ojciec 

Święty skomentował dla nas dzisiejszą Ewangelię:

»„Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł”. W sło-
wach Marty wyraża się powszechne pragnienie ludzi, by 
istniał ktoś, kto byłby zdolny pokonać bezlitosnego wroga, 
który udaremnia człowiekowi wszelkie próby osiągnięcia 
absolutu: śmierć. Oto dlaczego całą ludzkość przepełniło 
radosne uniesienie, gdy odsunięto kamień ze świeżego 
grobu w jerozolimskim ogrodzie i spełniła się zapowiedź 
tego, na co ludzie czekali przez całe tysiąclecia: „Ja jestem 
zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, 
choćby i umarł, żyć będzie”. Pan pełen chwały otworzył 
na oścież podwoje życia i nadał ostatecznie sens owej 
potrzebie wieczności, spełnienia, pełni, która pulsuje 
w każdym człowieku: wierny Bóg, który wskrzesił Syna, 
solidarnego z ludźmi aż do śmierci, budzi w nas krzepiącą 
pewność nieśmiertelności. Dzisiaj śmierć nadal zbiera 
swoje żniwo; cierpienie i ból codziennie ranią udręczone 
ciało ludzkości. Ale w ciemnościach fizycznego i moral-
nego zła, przed oczyma wierzącego zapala się światło 
wyraźnej obietnicy: „Ja jestem zmartwychwstaniem 
i życiem”. Słowa te są podporą w oczekiwaniu, pozwa-
lają wytrwać w cierpliwości, dają pewność nadziei.«

(Zob. Jan Paweł II Homilie na niedziele i święta, 
red. P. Ptasznik, Kraków 2007, s. 165-166.) 

(ks. Matteo Campagnaro)

Święci tygodnia

Bernadetta
Maria Bernadetta Soubirous (16/4)

Podczas mszy św. w Lourdes w 150. 
rocznicę ogłoszenia dogmatu 
o Niepokalanym Poczęciu Maryi 
Jan Paweł II powiedział: „Objawia-
jąc się w grocie Maryja powierzyła 
swe przesłanie dziewczynie, jakby dla 
podkreślenia szczególnego posłan-
nictwa, jakie odnosi się do kobiety, 
w naszych czasach kuszonej przez 
materializm i zeświecczenie, aby była 
we współczesnym społeczeństwie 
świadkiem zasadniczych wartości, 
które można postrzegać jedynie 
oczami serca. To wy, kobiety, macie 
być strażniczkami Niewidzialnego!”

Maria Bernadetta urodziła się 7 
stycznia 1844 roku w Lourdes, jako 
najstarsza z ośmiorga dzieci ubo-
giego młynarza. Kiedy miała 11 lat  
została powierzona krewnej, u któ-
rej pasła owce. Po trzech latach 
wróciła do rodzinnego Lourdes, 
aby przygotować się do przyjęcia 
I Komunii Świętej. W tym czasie, 
11 lutego 1858 r., po raz pierwszy 
ukazała jej się Matka Boża nad 
rzeką Gave, w pobliżu groty Mas-
sabielle. Matka Boża wezwała ją 
do modlitwy różańcowej i pokuty 
w intencji nawrócenia grzeszni-
ków. Nie wiedząc, kim jest Pani, 
która jej się objawiła, dziew-
czynka zapytała ją o imię. W 
odpowiedzi usłyszała: „Jam jest 
Niepokalane Poczęcie”. Cztery lata 

wcześniej  papież Pius IX ogłosił 
dogmat o Niepokalanym Poczęciu 
Maryi (wzbudził on wtedy liczne 
kontrowersje w łonie Kościoła). 
Jest niemal pewne, że młoda, 
niewykształcona wiejska dziew-
czyna nie mogła o tym wiedzieć. 
Matka Boża wskazała wówczas 
dziewczynce źródło, którego 
woda miała  mieć moc uzdra-
wiającą. O jego właściwo-
ściach miał już niebawem 
przekonać się miejscowy 
kamieniarz. Po przemy-
ciu oczu wodą ze źródła 
odzyskał wzrok. Ten cud 
był pierwszym z licznych 
uzdrowień w Lourdes. 

Objawień Niepokalanie 
Poczętej Maryi Panny  
było 18. Miały one miejsce 
w ciągu 6 miesięcy (od 11 lutego 
do 16 lipca 1858 r.). Cztery lata 
później biskup diecezji Tarbes, 
Laurence, do której należało 
Lourdes, potwierdził dekretem 
ich prawdziwość. Dało to początek 
jednemu z najznamienitszych 

sanktuariów ma-
ryjnych świata. 

Bernadetta 
żyła w ukry-
ciu. Wstąpiła 
do zakonu  

sióstr 

Od Miłości i Nauczania Chrześci-
jańskiego w Nevers. Pełniła tam 
funkcję zakrystianki, zajmowała 
się też chorymi. Sama cierpiała na 
astmę. Z relacji świadków wiemy, 
że znosiła liczne upokorzenia ze 
strony sióstr, Nie dorównywała 

W dniu 24 marca ob-
chodzony był w Pol-
sce Narodowy Dzień 

Życia. Został on uchwalony przez 
Sejm RP w 2004 roku. Jak czytamy 
w ustawie, święto to jest „okazją 
do narodowej refleksji nad odpowie-
dzialnością władz państwowych, 
społeczeństwa i opinii publicznej 
za ochronę i budowanie szacunku 
dla życia ludzkiego, szczególnie 
ludzi najmniejszych, najsłabszych 
i zdanych na pomoc innych”. Ma być 
także „zachętą dla wszelkich działań 
służących wsparciu i ochronie życia”. 
Tegorocznym motywem przewod-
nim było „wzmacnianie więzi mię-
dzypokoleniowej między wnukami 
a dziadkami” i pokazanie „jak waż-
ne są rodziny wielopokoleniowe i jak 
istotna jest rola starszego pokolenia”. 

Podobny charakter ma Dzień 
Świętości Życia (25.03), którego 
podstawowym celem ma być „bu-
dzenie w sumieniach, w rodzinach, 
w Kościele i społeczeństwie świec-
kim wrażliwości na sens i wartość 
ludzkiego życia w każdym momencie 
i w każdej kondycji. ”(EV 85). W tych 
dniach, w celu zamanifestowania 
swojego przywiązania do obrony 
życia ludzkiego od poczęcia aż do 
naturalnej śmierci, w wielu mia-
stach, w tym także w Warszawie, 
zorganizowane zostały Marsze 
Świętości Życia. W tym roku marsz 
przeszedł ulicami stolicy pod 
hasłem „Światło dla Życia”.(MB)

Magisterium Kościoła

Ochrona Życia

Wjazd Jezusa do Jerozolimy. Fragment ikony z seminarium RM w Warszawie. Kiko Argüello

Współczesne zdjęcie (1 czerwca 2007 r.) sarkofagu z ciałem św. Marii Bernadety w Nevers.

NOWE NARODZINY

Wyjść z grobu
z powiązania
z zaplątania w przepaski
naprzeciw głosu który woła
który woła do mnie
który nareszcie słyszę
nareszcie słyszę
podejść do Jezusa
spojrzeć mu w twarz
…

nie otarł jeszcze łez.

 
ks. Jan Zieliński

Zmartwychwstanie i życie

A
P

E
L

im wykształceniem. Śluby wieczy-
ste złożyła 22 września 1878 r.

 Zmarła rok później, 16 kwietnia 
zmarła. Miała 35 lat.  W uzasad-
nieniu dekretu beatyfikacyjnego 
papież podkreślił, że Kościół 
nie wyniósł Marii Bernadety 
na ołtarze ze względu na głośne 
objawienia, ale w uznaniu świętość 
jej życia, cichości oraz oddania mo-
dlitwie i pokucie. Kiedy podczas 
procesu beatyfikacyjnego otwarto 
w 1919 roku jej trumnę, stwierdzo-
no, że ciało nie uległo rozkładowi. 

Papież Pius XI dokonał jej 
beatyfikacji w 1925 r., a ka-
nonizacji w 1933 r. (JK)

w pierwszą rocznicę tragedii pod Smoleńskiem módlmy się za ofiary katastrofy oraz ich rodziny
O gOdzinie 13.00 zostanie odprawiona msza św. w intencji śp. prezydenta Lecha KaczyńsKiego,  

jego małżonKi marii, wszystKich ofiar Katastrofy, ich bLisKich oraz rodzin zmarłych
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Obraz Lecha Majewskiego „Młyn i krzyż” jest wła-
ściwie filmowym esejem, w którym reżyser, od lat za-
fascynowany malarstwem Pietera Bruegla Starszego, 

wchodzi w środek jego „Drogi Krzyżowej”. Ożywia ją, opowiadając 
historie postaci z obrazu. Dzieło Bruegla powstało w 1564 roku. 
Jest to typowa dla tego artysty rozległa kompozycja, obejmują-
ca kilkaset postaci z różnych stanów i warstw społecznych. 

Tytułowa droga krzyżowa na pierwszy rzut oka wydaje się ukryta. Dopie-
ro po dłuższej obserwacji możemy dostrzec w centralnym punkcie ob-
razu krzyż, niesiony przez Chrystusa przysłoniętego przez tłum. Zanim 
dojdzie do ukrzyżowania, widzimy inne egzekucje. Lata 60. XVI wieku 
w Niderlandach – będących wtedy we władaniu Hiszpanii – to czasy 
bezpardonowej walki z reformacją. Hiszpańscy oprawcy w czerwonych 
płaszczach zabijają kobiety i mężczyzn, oskarżonych o herezję. Wśród 
tego tłumu ofiar terroru jest także Chrystus. Zestawienie Jego ofiary 
z cierpieniem okupowanego narodu wydaje się oczywiste. Główny boha-
ter pozostaje niemal niezauważalny. Mówi o tym sam Bruegel, którego 
postać odtwarza Rutger Hauer: „Najważniejsze jest niewidoczne”. Kluczo-
we wydarzenia są niedostrzegalne, rozgrywają się na obrzeżach głównej 
sceny. To czas wypłukuje przez gęste sito zdarzeń, co jest naprawdę 
ważne. Oddziela ziarno od plew. Często spotykany  motyw w obrazach 
Breugla. Tragedia Jezusa, podobnie jak Ikara z obrazu p.t. „Upadek Ikara” 
jest tym bardziej przejmująca, że niemal niewidoczna. W swoim zamyśle 
artysta osiągnął niebywałe wzmocnienie przeżycia dramatu bohaterów, 
poprzez pułapkę, którą chytrze na nas zastawił. Malarz, biegły psycho-
log i, jak na człowieka Renesansu przystało, intelektualista świadomy 
zawiłości ludzkiej natury, wywołuje w przebiegły sposób, w nas poczucie 
winy. Bo przecież to my, nieuważni, obojętni obserwatorzy, zarozu-
miali gapie, zmęczeni natłokiem zdarzeń i przytłoczeni codziennością 
nie dostrzegliśmy w porę zbliżającego się nieszczęścia. Nadchodzącej 
nieuchronnie śmierci głównego bohatera. Nie byliśmy zdolni do uchwy-
cenia Tego momentu, gdy dzieje się To co, najważniejsze. I choć dzieje 
się To na naszych oczach, nie widzimy nic „godnego naszej uwagi”.

Film polskiego reżysera pieczołowicie odtwarzający realia XVI-wiecz-
nych Niderlandów, realizowany w skalistym krajobrazie Olsztyna 
pod Częstochową, w mistrzowski sposób wykorzystuje najnowocze-
śniejsze technologie filmowe. Mamy tu do czynienia z misternym 
cyfrowym gobelinem. Warto go zobaczyć w okresie Wielkiego Postu.

Świętych Obcowanie

Symbole chrześcijańskie. Anna Justyna Słomka

Życie parafii. Relikwie

APEL KS. PROBOSZCZA: W związku z pilną koniecznością  
wymiany rur wodociągowych w naszym kościele prosimy o pomoc  
w pokryciu kosztów związanych z tymi pracami.  KS. JAn ZiELińSKi

Temat tygodnia

Droga Krzyżowa

Droga Krzyżowa stanowi jedną 
z najbardziej znanych praktyk 
pobożności. Nabożeństwo to 
jest jedną z najpiękniejszych 
form adorowania męki i śmierci 
Pana Jezusa. Powstało z po-
trzeby serca i pragnienia mo-
dlitwy oraz ze świadomości, 
że nie byłoby zmartwychwsta-
nia bez śmierci krzyżowej.

Meritum Drogi Krzyżowej stano-
wi kontemplacja ofiarnej miłości 
Chrystusa, podejmującego dobro-
wolnie krzyż i wydającego się na 
śmierć dla zbawienia człowieka. 
Zbawcze działanie Jezusa jest 
w swoim radykalnym charakterze 
niezrównanym i niepowtarzal-
nym świadectwem zwrócenia 
Boga w kierunku człowieka. Jest 
znakiem Bożej inicjatywy i zapro-
szeniem, aby chrześcijanin podjął 
współpracę z Bożą łaską. Wydarze-
nie śmierci Chrystusa na krzyżu 

ma ścisłą analogię z losem człowie-
ka. Każdy z nas przeżywa swoją 
własną drogę krzyżową poprzez 
świadomość krzyża wpisanego 
w jego życie, szczęście i ból, nadzie-
ję i rozpacz, wiarę i niewiarę, zwąt-
pienie, egoizm, ale i miłość. Krzyż 
niesiony przez człowieka wska-
zuje mu kierunek drogi, mimo iż 
w swym tajemniczym wyrazie 
przerasta zakres ludzkiej wyobraź-
ni. Tajemnica ta prowadzi człowie-
ka do poznania miłości Chrystusa 
i udziału w Jego drodze poniże-
nia, która zmierza do pełni życia 
i tryumfu zmartwychwstania.

Gorzkie Żale

Gorzkie Żale czyli zbiór pieśni 
o Męce Pańskiej to typowo polskie 
nabożeństwo pasyjne, połączone 
z wystawieniem Najświętszego 
Sakramentu i kazaniem pasyjnym. 
Powstało w warszawskim kościele 
św. Krzyża na przełomie XVII 
i XVIII wieku. Motywem przewod-

W niedzielę 3 kwietnia 
Ojcowie Franciszka-
nie przekazali dar dla 

naszej Parafii – relikwie Świę-
tego Maksymiliana Kolbe. To 
piękne wydarzenie wpisuje się 
w obchody Roku Kolbińskiego 
ogłoszonego w związku z przypa-
dającą 70. rocznicą męczeńskiej 
śmierci Ojca Maksymiliana.

W kaplicy naszego 
kościoła, po lewej 
stronie, znajduje się 
kilka relikwiarzy. Są 
to relikwie Krzyża 
Świętego, podarowa-
ne kościołowi 10 lat 
temu przez parafian-
kę. Szczególnie teraz, w okresie 
Wielkiego Postu, warto głębiej 
zastanowić się nad znaczeniem  
Krzyża w naszym życiu. Jak pisał 
św. Efrem (+373): „Bo Krzyż jest 
zwycięzcą śmierci, nadzieją wier-
nych, światłością świata (…) i sławą 
wieczną prawowiernych na wieki”. W 
kaplicy są też relikwie św. Zofii 
Barat, założycielki Towarzystwa 

Nabożeństwa Wielkopostne
nim nabożeństwa jest rozważanie 
Męki Pańskiej, które ma przypo-
minać wiernym o miłości Boga ob-
jawionej w Osobie Jego cierpiącego 
i ukrzyżowanego Syna. Rozważa-
nie to jest także wezwaniem do 
naśladowania Jezusa przez podej-
mowanie krzyża własnego życia. 
Uwrażliwia ono na otwieranie 
serca i umysłu na cierpienie Chry-
stusa ofiarowane za Kościół i cały 
świat. Należy przy tym pamiętać, 
że zbawia nie cierpienie, lecz mi-
łość, w której imię Jezus ofiarowu-
je się dobrowolnie za grzesznika. 
Gorzkie Żale mają uświadamiać 
ludziom, że męka Chrystusa trwa 
nadal i wciąż porusza ludzkie 
serca, ponieważ jest ona dowo-
dem niegasnącej miłości Boga.

Owocem rozpamiętywanego 
w Gorzkich Żalach misterium 
paschalnego Chrystusa ma być 
duchowa przemiana człowieka. 
Przejście od stanu oddalenia się 
od Boga do pojednania z Nim, 
z grzechu do świętości. Przewod-
nikiem tej przemiany jest sam 
Chrystus – poznany wewnętrznie 
i rozpoznany jako obdarzający 
grzesznika miłością i przez niego 
wzajemnie ukochany. W obliczu 
tej nieskończonej miłości Boga 
chrześcijaninowi nie pozostaje nic 
innego, jak ze swej strony przystą-

pić dobrowolnie i razem z Nim do 
jego męki poprzez niesienie swego 
codziennego krzyża. Pomimo tego, 
że w czasie Gorzkich Żali prze-
żywa się stan rozpaczy i bólu, to 
jednak w rozpamiętywaniu męki 
Jezusa odnaleźć można motywy 
nadziei i zaufania do Boga, które 
jest zdolne pomóc człowiekowi 

w przetrwaniu najcięższych prób. 
W swojej treści nabożeństwo Gorz-
kich Żali zawiera wielki ładunek 
dramatyczny i uczuciowy, dlatego 
należy do bardziej emocjonalnych 
form religijności. Z tego również 
powodu jest bardzo lubianym i po-
pularnym nabożeństwem. (MB)

Trwa okres Wielkiego Postu. Szczególną pomocą w przeżywaniu 
tego czasu mogą być nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich 
Żali. Czym są te nabożeństwa? Jakie jest ich przesłanie?

Najświętszego Serca Jezusowego 
(Sacré Coeur), które powstało, aby 
w zrujnowanej rewolucją Francji 
odbudować rodziny i życie ducho-
we poprzez kształcenie i wychowa-
nie dziewcząt. Relikwie podarowa-
ły nam siostry Sercanki. Relikwie 
św. Ojca Pio, obdarowanego 
niezwykłymi charyzmatami 
mistyka, stygmatyka, wspaniałego 
spowiednika, podarowała także 

jedna z parafianek. Obecność tych 
relikwii może nam pomagać, gdy 
przystępujemy do Sakramentu  
Pojednania. Z Kurii otrzymaliśmy 
relikwie św. Szczęsnego Feliń-
skiego, arcybiskupa Warszawy 
z okresu zaborów, który wybitnie 
przyczynił się do odrodzenia du-
chowego stolicy. Świętego zesłane-
go do Rosji na wiele lat za obronę 

wiary i polskości; założyciela 
zgromadzenia Sióstr Franciszka-
nek Rodziny Maryi. Pod wpływem 
lektury dzieł Zygmunta Krasiń-
skiego święty Feliński przyjął za 
dewizę swego życia jego myśl: „bo 
na ziemi być Polakiem, to żyć bosko 
i szlachetnie”. Relikwie św. Szczę-
snego otrzymaliśmy jeszcze przed 
jego kanonizacją. W ołtarzu głów-
nym kościoła, w dniu konsekracji 
świątyni, zostały wmurowane 
relikwie św. Andrzeja Boboli, 
jezuity, prezbitera i męczennika, 
patrona Polski. Nazywano go 
Apostołem Pińszczyzny i Pole-
sia, a z powodu jego gorliwości 
nazwano „łowcą dusz”. Jego 
relikwie przebywały poza Polską.

W 2008 r. odbyła się pielgrzym-
ka parafialna do Ziemi Świętej. 
Wyprawa wiodła przez niezwykłe 
miejsca. Nad pielgzymami czuwała 
„Mała Arabka” – karmelitanka, 
błogosławiona Maria od Jezu-
sa Ukrzyżowanego. Maria była 
Palestynką żyjącą  w XIX wieku. 
Obdarzona wieloma łaskami 
i charyzmatami pragnęła, aby 
powstał klasztor Karmelu w Zie-
mi Świętej. Zostało jej objawione 
miejsce spotkana Jezusa z ucznia-
mi w drodze do Emaus. Odnale-
ziono tam szczątki świątyni z I. w. 
Uczestnicy pielgrzymki do dziś 
wspominają Eucharystie w Emaus, 
na Górze Karmel. Relikwie 
Marii od Jezusa Ukrzyżowa-
nego przywiózł ksiądz proboszcz 
Jan Zieliński. Za jej wstawiennic-
twem modlił się o relikwie św. 
Faustyny.  I modlitwy zostały 
wysłuchane. Siostry Franciszkanki 
od Cierpiących podarowały parafii 
relikwie Apostołki Miłosierdzia 
i bł. Honorata Koźmińskie-
go, kapucyna, założyciela 26 
stowarzyszeń tercjarskich. (IS)

Młyn i krzyż. Film renesansowy

Relikwie (łac. reliquiae – szczątki, resztki) to 
materialne pozostałości zachowane po śmierci 
świętych, przede wszystkim kości, ale także należące 
do nich przedmioty. Początek kultu związany 
jest z wczesnym okresem chrześcijaństwa, kiedy 
czczono groby świętych męczenników.

Droga krzyżowa – obraz niderlandzkiego malarza Pietera Bruegla (Starszego).  
Olej na płótnie, 170 x 24 cm., 1564 r., Kunsthistorisches Museum, Wiedeń. 

R E K L A M A

„Dla niego miłość nie była 
przykazaniem, ale odpowiedzią 
na dar miłości z jaką Bóg do  
nas przychodzi” — Benedykt XVI

Książka, która przygotowuje czytelnika do 
przeżywania oczekiwanego wyniesienia  
na ołtarze Jana Pawła Wielkiego.
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DROGA JANA PAWŁA II DO DOMU OJCA
Zenon Ziółkowski 
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