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C H R Y S T U S
ZMARTWYCHWSTAN JEST!
N

iedziela Zmartwychwstania
Pañskiego to najwiêksze i najwa¿niejsze œwiêto chrzeœcijañskie,
jest tak¿e zwieñczeniem Wielkiego
Postu. Do tego wydarzenia zmierza
nie tylko 40-dniowy okres pokuty, ale
ca³e nasze ¿ycie. Trudno nam sobie
wyobraziæ naukê Chrystusa, w której
zawarta jest zapowiedŸ odkupienia,
gdyby nie Jego Zmartwychwstanie.
Jak¹ wartoœæ mia³yby, s³owa które
g³osi³ Nauczyciel z Nazaretu, gdyby
nie Cud Zmartwychwstania... OdpowiedŸ na to pytanie odnajdujemy
w poranek wielkanocny, staj¹c w obliczu pustego grobu Chrystusa. Niedziela Zmartwychwstania Pañskiego
staje siê wówczas dla nas najradoœniejszym i najwa¿niejszym dniem –
Uroczystoœci¹ ¯ycia, której z têsknot¹ w sercu oczekujemy.
Chc¹c lepiej zrozumieæ to jedyne
wydarzenie w historii, które ocali³o
cz³owieka i œwiat, popatrzmy oczyma wyobraŸni na pasmo gór w Pieninach – Trzy Korony. Wprawdzie posiada ono trzy wierzcho³ki, najbardziej liczy siê ten jeden, najwy¿szy.
Pewnych podobieñstw mo¿emy doszukiwaæ siê w Triduum Paschalnym, w którym odnajdujemy sens
naszej ¿yciowej wêdrówki. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e s¹ to „trzy korony”
naszego ¿ycia, które trzeba nam zdobyæ. Oczywiœcie w przeciwieñstwie
do szczytu górskiego, na który

mo¿emy wejœæ w dowolnej kolejnoœci i w dowolnym czasie – Triduum
Paschalne jest szczytem trudniejszym do osi¹gniêcia. Musimy zachowaæ czas i kolejnoœæ wspinania.
Wpierw „grañ” Wielkiego Czwartku
– Eucharystia i Kap³añstwo. Potem
wy¿yny Wielkiego Pi¹tku – bolesna
mêka i œmieræ krzy¿owa. Dopiero
w Wielk¹ Sobotê, po Wigilii Paschalnej, gdy zdobêdziemy najwy¿sz¹
„grañ”, mo¿emy radosnym g³osem
zawo³aæ – Alleluja!
Nie³atwo wspi¹æ siê na ten najwy¿szy szczyt.

Triduum Paschalne – œwiêto Wiary, Nadziei i Mi³oœci, maj¹ nam w tym
dopomóc.
Wielki Czwartek – œwiêto wiary.
Wiary w obecnoœæ Chrystusa, w konsekrowanym przez kap³ana, chlebie
i winie, które staj¹ siê pokarmem nieœmiertelnoœci.
Wielki Pi¹tek – œwiêto nadziei.
Z wielka ufnoœci¹ adorujemy w tym
dniu krzy¿, na którym zwis³o Zbawienie œwiata. Szukaæ w nim odpowiedzi na sens naszych cierpieñ
i krzy¿y, które przychodzi nam z trudem znosiæ i dŸwigaæ.
Niedziela Zmartwychwstania
Pañskiego – Dzieñ Mi³oœci. Odkrywamy na nowo prawdê, ¿e Jezus to
Niepojêta Mi³oœæ, która nas zbawia.
To tylko dziêki Niej mo¿emy otworzyæ bramy ¿ycia, które zamkn¹³ nam
grzech. G³oœmy zatem Chrystusa
Zmartwychwsta³ego! Niedziela
Zmartwychwstania Pañskiego to najcudowniejszy szczyt naszej wiary.
Moment, w którym cz³owiek zosta³
wywy¿szony do chwa³y istoty nieœmiertelnej. Nie zmarnujmy, nie zaprzepaœæmy tego wielkiego skarbu –
Bo¿ego Mi³osierdzia! Takiej promocji, siêgaj¹cej najdalszej wiecznoœci,
nikt inny jak tylko Bóg, nam nie da.
„Chrystus zmartwychwstan jest
nam na przyk³ad dan jest, i¿ mamy
z martwych powstaæ z Panem Bogiem królowaæ. Alleluja”.

Niech zmartwychwsta³y Chrystus udzieli Wam, Siostry i Bracia,
darów mi³oœci i zgody, pojednania i pokoju.
Radosnego œwiêtowania Wielkanocy ¿yczy Redakcja Biuletynu

CZYÑCIE MI£OSIERDZIE
Do dwóch s³ów
„mi³oœæ i mi³osierdzie”
mo¿na sprowadziæ
ca³e credo chrzeœcijañskie
Matka Teresa z Kalkuty

Z

amieszczone powy¿ej motto jest
najbardziej prost¹ i lapidarn¹ definicj¹ mi³osierdzia spoœród wielu, z jakimi siê spotka³am czytaj¹c rozwa¿ania
wielkich autorytetów moralnych.
Jan Pawe³ II mówi: „w swoim w³aœciwym
i pe³nym kszta³cie mi³osierdzie objawia siê jako dowartoœciowanie, jako podnoszenie w górê, jako wydobywanie spod wszelkich nawarstwieñ z³a, które jest w œwiecie
i w cz³owieku”. Tak pojmowane mi³osierdzie nobilituje
cz³owieka i oczyszcza ze z³a, obliguje jednoczeœnie do czynienia dobra i postrzegania bliŸniego przez pryzmat mi³oœci.
Jezus za ¿ycia na ziemi g³osi³ mi³osierdzie Bo¿e i mi³osierdzie ludzkie. Wzorem sta³ siê mi³osierny Samarytanin (£k 10, 30–37), który mia³ siê wzruszyæ nieszczêœciem cz³owieka napadniêtego przez zbójców, opatrzy³
jego rany i zapewni³ mu opiekê. Jezus stawia go za wzór
postêpowania wobec bliŸniego: „idŸ i ty czyñ podobnie”
(£k 10, 30–37). Samarytanin pochyli³ siê nad cierpieniem
drugiego cz³owieka. Wszystko bowiem, co uczynimy
jednemu z tych braci najmniejszych, to Jemu uczynimy
(por. Mt 25, 35).
Siostra Faustyna rozwa¿a mi³osierdzie trzystopniowo:
jako uczynek mi³osierny, s³owo mi³osierne i modlitwa wymagaj¹ca dzia³ania. Modlitwa siostry Faustyny to najpe³niejsze ujêcie istoty bycia mi³osiernym.
Pojmuj¹c mi³osierdzie za Matk¹ Teres¹ z Kalkuty musimy na trwa³e z³¹czyæ go z oddzia³ywaniem mi³oœci
bliŸniego. „Wszystko, co byœcie chcieli, ¿eby wam ludzie
czynili i wy im czyñcie” (s³owa Jezusa, por. Mt 7, 6,
12–14).
A wiêc wyobraŸnia mi³osierdzia musi mieæ otwarte oczy
serca, bezinteresownoœæ i m¹dre wspó³czucie. Mi³osierdzie
popycha do dzia³ania i równoczeœnie zsy³a Samarytaninowi
b³ogos³awieñstwo.
Wiek, w który wkroczyliœmy nie jest zbytnio ³askawy dla
samarytan. Jesteœmy, co prawda, gotowi do zbiorowych,
g³oœnych akcji reklamowanych w mediach, ale czy staæ nas
na mi³osierdzie sensu stricto, chrzeœcijañskie, anonimowe,
nieczekaj¹ce zap³aty i rozg³osu?
Definiuj¹c, na koniec, istotê mi³osierdzia, uwa¿amy, ¿e
„mi³osierdzie to szczególny rodzaj czynnej i ofiarnej mi³oœci okazywanej w potrzebie i nieszczêœciu bliŸniego”.
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Mi³osierdzie bazuje na mi³oœci okazywanej duchowo i materialnie, ka¿dy
z nas na przestrzeni ca³ego ¿ycia potrzebuje takiego wsparcia.
Mi³oœæ bliŸniego i wynikaj¹ce st¹d
mi³osierdzie tutaj na ziemi wymagaj¹ odrzucenia egoizmu na rzecz altruizmu, rezygnacji
z siebie na rzecz bliŸniego i wyci¹gniêcia do niego pomocnej d³oni. Mi³osierdzie ka¿e wybaczaæ krzywdy, rezygnowaæ z odwetu, agresji i przemocy, pe³niæ dobre uczynki bezinteresownie. Dokonuje siê w relacji CZ£OWIEK –
SPO£ECZNOŒÆ, wobec konkretnych sytuacji ¿yciowych.
Nie mo¿e te¿ upokarzaæ w najmniejszym stopniu osoby obdarowywanej aktem mi³osierdzia, musi byæ aktem mi³oœci.
Tak wiêc mi³osierdzie ¿¹da poszanowania ¿ycia cz³owieka, mówi nie zabijaj myœl¹, s³owem ani uczynkiem, jeœli
sam wygl¹dasz mi³osierdzia Bo¿ego.
Tymczasem goni¹ca za dobrami materialnymi teraŸniejszoœæ walczy o w³asne „EGO”, krzycz¹c jednoczeœnie o solidarnoœci spo³ecznej, rodzinnej, ludzkiej. Jest to zwyk³e
przek³amanie, puste s³owa bez pod¹¿aj¹cych za nimi czynów.
Mi³osierdzie dokonuje siê na forum wspólnoty rodzinnej, szkolnej, w pracy, w koœciele, ka¿dego dnia. Przyk³adem wspó³czesnego niezwyk³ego mi³osierdzia jest dla nas
¿ycie Matki Teresy z Kalkuty, sprawuj¹cej samarytañsk¹
pos³ugê wœród ludzi wyrzuconych na margines spo³eczny.
Zatraci³a siê bez reszty w mi³oœci bliŸniego i by³a ni¹ przepe³niona do ostatnich chwil swego niezwyk³ego ¿ycia.
Dobry Samarytanin kieruje siê przykazaniami Bo¿ymi
i w³asnym sercem jest niezbêdny dla naszych „niemi³osiernych czasów”. Zadajmy zatem sobie w duszy wa¿kie pytanie – czy umiemy, chcemy byæ i jesteœmy mi³osierni wobec
naszych bliŸnich?
Czynienie dobra innym jest radoœci¹ sam¹ w sobie i wraca zawsze do mi³osiernego w formie b³ogos³awieñstwa
Bo¿ego. Musimy pamiêtaæ, ¿e nie przyszliœmy na œwiat jedynie jako konsumenci dóbr doczesnych – przyszliœmy godnie prze¿yæ w³asne ¿ycie i pomagaæ innym ¿yæ pe³ni¹
cz³owieczeñstwa.
G³odnego nakarmiæ, spragnionego napoiæ, nagiego
przyodziaæ i przyj¹æ pod swój dach – to credo mi³osierdzia
(por. Mt 25, 35) mówi nauka Jezusa.
dokoñczenie na s. 3

„Czyñcie mi³osierdzie”, dokoñczenie ze s. 2

Czyñcie wiêc mi³osierdzie w ¿yciu rodzinnym, wobec
s¹siadów, przyjació³ i wrogów. Oka¿cie serce wszystkim
potrzebuj¹cym, podzielcie siê dobrami doczesnymi, anga¿ujcie w chrzeœcijañskie mi³osierdzie w sposób zaczerpniêty z modlitwy siostry Faustyny:
Dopomó¿ mi, Panie, aby oczy moje by³y mi³osierne,
bym nigdy nie podejrzewa³a i nie s¹dzi³a wed³ug zewnêtrznych pozorów,
ale upatrywa³a to, co piêkne w duszach bliŸnich i przychodzi³a im
z pomoc¹.
Dopomó¿ mi, Panie, aby s³uch mój by³ mi³osierny,
bym sk³ania³a siê do potrzeb bliŸnich,
by uszy moje nie by³y obojêtne na bóle i jêki bliŸnich.
Dopomó¿ mi, Panie, aby jêzyk mój by³ mi³osierny,
bym nigdy nie mówi³a ujemnie o bliŸnich,

ale dla ka¿dego mia³a s³owo pociechy i przebaczenia.
Dopomó¿ mi, Panie, aby rêce moje by³y mi³osierne i pe³ne dobrych
uczynków,
bym tylko umia³a czyniæ dobrze bliŸniemu,
przyjmowaæ na siebie ciê¿sze i mozolniejsze prace.
Dopomó¿ mi, Panie, aby nogi moje by³y mi³osierne,
bym zawsze spieszy³a z pomoc¹ bliŸnim,
opanowuj¹c swoje w³asne znu¿enie i zmêczenie. (...)
Dopomó¿ mi, Panie, aby serce moje by³o mi³osierne,
bym czu³a ze wszystkimi cierpieniami bliŸnich.
O Panie, pragnê siê ca³a przemieniæ w mi³osierdzie Twoje
i byæ ¿ywym odbiciem Ciebie.
Niech ten najwiêkszy przymiot Boga, to jest niezg³êbione mi³osierdzie.
przejdzie przez serce i duszê moj¹ do bliŸnich.
(...) Niech odpocznie mi³osierdzie Twoje we mnie, o Panie mój”.
Barbara Mikuszewska-Kamiñska

Z pamiêtnika domowe j gospodyni
Zmartwychwstanie na co dzieñ...

W

iosenne przesilenie nadesz³o. Trochê zimy, trochê
lata, jak w garncu.
W tym garncu miesza siê pogoda, za ni¹ ci¹gnie siê
echem ludzkie samopoczucie, od euforii, gdy zaœwieci
s³oñce, a jego ciep³e promienie ogrzej¹ stêsknione ludzkie dusze, a¿ do depresji, kiedy œnie¿na plucha zmusza
do pozostania w domu i do têsknoty za wolnoœci¹ i zapachem lata.
W takie dni wszystko odbieram podwójnie, ca³y
zgie³k œwiata og³usza, denerwuje, ca³¹ sob¹ domagam
siê ciszy i wiosennego odrodzenia.
W takie dni, prze¿ywaj¹c Wielki Post i zbli¿aj¹c¹ siê
mêkê Chrystusa, z wiêksz¹ ni¿ zwykle moc¹ docieraj¹
do mnie echa wydarzeñ sprzed dwu tysiêcy lat.
„... Wzi¹³ krzy¿ na swoje ramiona...”
Wciskaj¹ca siê przez telewizor wspó³czesnoœæ uœwiadamia mi, ¿e dwadzieœcia wieków póŸniej nadal jesteœmy œwiadkami Drogi Krzy¿owej:
– w wybuchu gazu zginê³a rodzina, a w niej dzieci, które dopiero rozpoczyna³y swoje ¿ycie; w bólu pozostali pogr¹¿eni
rodzina i przyjaciele;
– nieuleczalnie chore dziecko prosi o pomoc materialn¹, bo rodziców nie staæ na pokrycie kosztów leczenia...
– pobita i poni¿ona ¿ona patrzy têpo z ekranu telewizora, kiedy doko³a niej trwaj¹ rozwa¿ania o mê¿u-sadyœcie, a ona
z przera¿eniem wyobra¿a sobie kolejne dni swojego udrêczonego ¿ycia.
„... Nie p³aczcie nade mn¹, p³aczcie nad sob¹...”

– nikt nie pomóg³ katowanemu dziecku, które wzywa³o pomocy, a pomoc przysz³a za póŸno;

– terroryzowana matka nie czeka ju¿ na pomoc, podda³a
siê i w milczeniu liczy na to, ¿e syn-bandyta kiedyœ zrozumie i nie bêdzie wiêcej bi³, ¿eby zdobyæ kilka z³otych.
Matka i tak zawsze bêdzie kochaæ.
„... Umar³ i zmartwychwsta³...”
Droga Krzy¿owa te¿ ma swój koniec, nigdy nie trwa
wiecznie. Jej fina³ to nie zawsze œmieræ.
Jej fina³ to zawsze zmartwychwstanie!
Wiêc radujmy siê dziœ, bo Chrystus zmartwychwsta³.
Œwiêtujmy!
Niech zgie³k œwiata i docieraj¹ce jego odg³osy dziœ
zamilkn¹.
Przyszed³ czas malowania pisanek, gotowania szynek i tarcia chrzanu. Przyszed³ czas ozdobienia krzy¿a
stu³¹, przyszed³ czas na radosne Alleluja!
Dla Ciebie, który op³akujesz odejœcie najbli¿szych –
Alleluja!
Dla Ciebie, chore dzieci¹tko, mo¿e jutro nadejdzie
cud uzdrowienia – Alleluja!
Dla Ciebie umêczona ¿ono, kiedyœ rêka twojego kata
zostanie powstrzymana – Alleluja!
Dla nas wszystkich – Alleluja!
Nadesz³y Œwiêta Zmartwychwstania, tylko do mnie
nale¿y wybór, po której stronie Radoœci stanê.
A kiedy przebrzmi¹ dzwony obwieszczaj¹ce Zwyciêstwo Chrystusa nad œmierci¹, co zrobiê, by dla mnie, dla
Ciebie i dla wszystkich zmêczonych niesieniem Krzy¿a
sta³ siê on znakiem tego zwyciêstwa?
„... Otrzyjcie ju¿ ³zy p³acz¹cy, ¿ale z serca wyzujcie.
Wszyscy w Chrystusa wierz¹cy weselcie siê, radujcie!!!...”
Wielkanoc 2007
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Z ¯ Y C I A PA R A F I I
WIELKI TYDZIEÑ
1. Niedziela Palmowa
– poœwiêcenie palm na ka¿dej Mszy œw.
– uroczyste poœwiêcenie palm na sumie
o godz. 12.00.
– godz. 19.00 parafialna Droga Krzy¿owa
ulicami naszego osiedla.

2. Triduum Sacrum
A) Wielki Czwartek
8.00 – Liturgia Godzin – modlitwa brewiarzowa.
9.00 – Œwi¹teczna spowiedŸ i komunia chorych.
17.30 – Droga Krzy¿owa.
18.00 – Msza œw. Wieczerzy Pañskiej i przeniesienie Pana
Jezusa do ciemnicy i adoracja do godz. 22.00.
B) Wielki Pi¹tek
7.30 – Droga Krzy¿owa.
8.00 – Liturgia Godzin – modlitwa brewiarzowa.
17.00 – Uroczysta Droga Krzy¿owa.
17.40 – Pierwszy dzieñ nowenny do Mi³osierdzia Bo¿ego.
18.00 – Ceremonie Wielkopi¹tkowe:
† liturgia s³owa Bo¿ego,
† adoracja Krzy¿a œw. (ofiary sk³adane podczas adoracji krzy¿a bêd¹ przeznaczone na utrzymanie
sanktuariów w Ziemi Œwiêtej, których kustoszami
s¹ Franciszkanie),
† Komunia œw.,
† przeniesienie Pana Jezusa do grobu i adoracja do
godz. 22.00.
C) Wielka Sobota
Œwiêcenie pokarmów na stó³ wielkanocny o godz. 8.00,
10.00, 12.00, 15.00.
17.30 – Drugi dzieñ nowenny do Mi³osierdzia Bo¿ego.
18.00 – Ceremonie Wigilii Paschalnej:
† poœwiêcenie ognia i pascha³u przed koœcio³em
(przynosimy œwiece),
† liturgia s³owa Bo¿ego,
† poœwiêcenie wody i odnowienie przyrzeczeñ
chrztu œw.,
† liturgia Eucharystyczna,
† czuwanie i adoracja przy Bo¿ym grobie do godz.
22.00.

3. Niedziela Zmartwychwstania Pañskiego
z Oktaw¹
6.00 – Uroczysta Msza œw. Rezurekcyjna z procesj¹ wokó³
koœcio³a (pozosta³e Msze œw. o godz.: 9.00, 10.30,
12.00 i 18.00).
17.30 – Trzeci dzieñ nowenny do Mi³osierdzia Bo¿ego.

4. Drugi Dzieñ Œwi¹t Wielkanocnych
Msze œw. w porz¹dku niedzielnym (ofiary sk³adane na tace
w tym dniu bêd¹ przeznaczone na potrzeby KUL
i PAT).
17.30 – IV dzieñ nowenny do Mi³osierdzia Bo¿ego.

5. Druga Niedziela Wielkanocna – Uroczystoœæ
Mi³osierdzia Bo¿ego

SPOWIED ŒWIÊTA W WIELKIM TYGODNIU
Poniedzia³ek – Wtorek – Œroda
Godz. 6.30–8.00; 17.00–19.00

Czwartek i Pi¹tek
Godz. 6.30–9.00; 15.00–17.30

Wielka Sobota
Godz. 8.00–12.00

KALENDARIUM
17.04 – Rozpoczêcie na Mszy œw. o godz. 18.00, dziewiêciowtorkowej nowenny przed uroczystoœci¹ odpustow¹ œw. Antoniego z Padwy, która przypada 13 czerwca.
01.05 – Rozpoczêcie nabo¿eñstw majowych.
03.05 – Uroczystoœæ NMP Królowej Polski, o godz. 10.30 – Pierwsza Komunia Œwiêta dzieci naszej parafii
13.05 – Rozpoczêcie po Mszy œw. wieczornej nabo¿eñstw fatimskich z procesj¹ figury Matki Bo¿ej Fatimskiej wokó³ koœcio³a.
20.05 – Uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego.
26.05 – Œwiêcenia diakonatu i prezbiteratu alumnów V i VI roku
naszego WSD.
27.05 – Niedziela Zes³ania Ducha Œwiêtego.
01.06 – Rozpoczêcie nabo¿eñstw czerwcowych.
03.06 – Piknik ze œw. Franciszkiem; pocz¹tek godz. 14.00 na dziedziñcu WSD.
07.06 – Uroczystoœæ Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa – Bo¿e
Cia³o. O godz. 16.00 Uroczyste Nieszpory, a po nich procesja Eucharystyczna do czterech o³tarzy.
13.06 – Uroczystoœæ odpustowa œw. Antoniego z Padwy, o godz.
16.45 nabo¿eñstwo z oddaniem w opiekê dzieci œw. Antoniemu.
15.06 – Uroczystoœæ Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa.
24.06 – Uroczystoœæ Narodzenia Œwiêtego Jan Chrzciciela.
29.06 – Uroczystoœæ Œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a.

Z GABLOTY PARAFIALNEJ
PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW W KOŒCIELE
Msze œwiête w niedziele: 7.00, 9.00 (dla m³odzie¿y),
10.30 (dla dzieci),12.00 (suma), 18.00
Msze œwiête w dni powszednie: 7.00, 18.00
W uroczystoœci i œwiêta nieobowi¹zkowe dodatkowa
Msza œwiêta o godz. 9.00
Nabo¿eñstwa okresowe: 17.30
SpowiedŸ podczas ka¿dej Mszy œwiêtej
Odwiedziny chorych – I pi¹tek miesi¹ca od godz. 9.00
Kancelaria parafialna czynna w poniedzia³ki, œrody
i pi¹tki w godzinach 18.00–19.30

Redakcja biuletynu: o. Remigiusz Balcerak (red. nacz.), o. Jacek Biegaj³o, Barbara Mikuszewska-Kamiñska,
Ma³gorzata Palim¹ka, Tomasz Kisilewicz, Marcin Herzog (red. techn.)
Adres do korespondencji: Klasztor OO. Franciszkanów, ul. Ojcowska 1, 31-344 Kraków, tel. 012 637 55 96, 012 626 46 40
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