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Ostatnie słowa Chrystusa

Ojcze! W ręce Twoje oddaję ducha mego!

„

Helena Oksiuta

By nie zniweczyć Chrystusowego Krzyża” (1 Kor 1,17).
W ostatnią niedzielę Wielkiego Postu, w
Niedzielę Palmową, pochylamy się nad o
ostatnim słowem Pana Jezusa wypowiedzianym na krzyżu przed śmiercią. „Było
już około godziny szóstej i mrok ogarnął
całą ziemię aż do godziny dziewiątej.
Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku
rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus
zawołał donośnym głosem: «Ojcze, w
Twoje ręce powierzam ducha mego».
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Po tych słowach wyzionął ducha. Na
widok tego, co się działo, setnik oddał
chwałę Bogu, mówiąc: «Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy». Wszystkie
też tłumy, które zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, powracały, bijąc się w piersi. Wszyscy Jego
znajomi stali z daleka; a również niewiasty, które Mu towarzyszyły od Galilei,
przypatrywały się temu” (Łk 23, 44-49).
W ostatnim słowie Jezusa z krzyża możemy odnaleźć ważną prawdę, dla naszego życia, dla naszej wiary. Bóg jest
naszym Ojcem, w chwili śmierci prze-

chodzimy nie w nicość, ale w ręce kochającego Ojca. Bóg jest właśnie Ojcem
oczekującym nas. Ostatnie słowo z krzyża Jezus uczy nas synowskiej relacji do
Boga. Przypomina nam, że Bóg jest Ojcem, w którego ręce należy siebie powierzyć na całą wieczność. Papież Benedykt XVI mówił „ Słowa Jezusa na krzyżu w ostatnich chwilach Jego ziemskiego
życia dają ważne wskazania odnośnie do
naszej modlitwy, ale otwierają ją również na pogodne zaufanie i niezachwianą
nadzieję. Jezus, który prosi Ojca, aby
przebaczył tym, którzy Go krzyżują, zaprasza nas do trudnego gestu modlitwy
również za tych, którzy wyrządzają nam
zło, którzy działają na naszą szkodę, abyśmy potrafili zawsze przebaczać, żeby
Boże światło mogło oświecić ich serca.
Zaprasza nas tym samym do praktykowania w naszych modlitwach tej samej
postawy miłosierdzia i miłości, którą Bóg
żywi względem nas: «odpuść nam nasze
winy, jako i my odpuszczamy naszym
winowajcom», mówimy codziennie w
modlitwie Ojcze nasz. Jednocześnie Jezus, który w ostatnim momencie przed
śmiercią całkowicie oddaje się w ręce
Boga Ojca, daje nam pewność, że jakkolwiek ciężkie byłyby doświadczenia, niełatwe problemy, uciążliwe cierpienia, nigdy
nie wypadniemy z rąk Boga. Te ręce,
które nas stworzyły, podtrzymują nas i
towarzyszą nam na drodze życia, bo kieruje nimi zawsze nieskończona i wierna

miłość”. Gdy dziś pochylamy się nad
ostatnim słowem Jezusa na krzyżu i gdy
wspominamy Jego śmierć, nie sposób nie
zastanowić się nad naszym stosunkiem
do śmierci. Niemal codziennie w jakimś
stopniu ocieramy się o śmierć. Dochodzą do nas informacje o czyjeś śmierci.
Rozmyślanie nad śmiercią odkładamy
zwykle na później albo podejmujemy je
przy okazji śmierci bliskiej osoby, udziale
w jakimś pogrzebie lub też idąc w listopadzie na cmentarz. Najczęściej jednak
nie podejmujemy tego tematu. Wobec
faktu śmierci zachowujemy dystans i lęk,
a najważniejsze zachować pokorę i nadzieję. Nie wiemy, kiedy przyjdzie nasze
ostatnie tchnienie. Datę naszego odejścia z tej ziemi zna wyłącznie Bóg. Nie
należy się śmiercią zamartwiać i się jej
bać, ale traktować ją jako coś naturalnego, normalnego, coś, co kiedyś na pewno nadejdzie, a co da nam życie wieczne.
Jezus uczy nas być pokornym wobec
śmierci, być gotowym. Uczy, jak odchodzić, i jak powracać do Ojca. Pokora
rodzi pokój serca, wyrywa z rezygnacji i
zwątpienia, pokazuje światło, którym
jest Chrystus Ukrzyżowany i Zmartwychwstały. Ostatnie słowo z krzyża
mówi o miłości łączącej Syna z Ojcem.
Zdaniem św. Jana od Krzyża „Jezus
Chrystus – jedynym Słowem Ojca”. To
także słowo prawdy o człowieku. W
końcu ukształtowały nas dłonie Ojca.
Powierzyć coś w czyjeś ręce oznacza
2

oddać to, a więc to utracić. Tutaj jednak
chodzi o ręce Boga. A te ręce są pod
każdym względem rękami wyjątkowymi i
niepowtarzalnymi. Św. Ignacy Loyola
pisał „(…) Ręka Boża jest jak żyzna rola,
gdy jej siew powierzysz, z procentem ci
go zwróci”. Gdy otwieramy Pismo Święte, możemy w nim znaleźć wiele wzmianek, które odnoszą się do „rąk” Boga.
Cały proces zbawienia jest w Jego rękach, i wszystko, co się dzieje, pochodzi
z Jego rąk. Odkąd Pan Jezus powierzył
swego ducha Ojcu, Duch Święty zstępuje na nas z obfitością swej łaski. Chrystus
powierzył się Ojcu bez reszty. Dokonać
mogła tego jedynie ufność, niewyobrażalnie czysta ufność. Jezusowa ufność
przynosi nam zbawienie. Ufność Ojcu
rodzi Życie, Życie Wieczne! Jak mówił
bł. Honorat Koźmiński (…) nadzieja,

ufność w Bogu, to kotwica, co nas od
zatonięcia ratuje”. A zatem śmierć, mimo że nic nie traci na swej tragicznej i
smutnej powadze, nieoczekiwanie objawia zupełnie inną twarz. Ma twarz, ma
oczy samego Ojca, który jest w niebie, a
który na nas czeka. Św. Jan Paweł nauczał „(…) Odkupienie wyrasta z Krzyża. Oto człowiek został odebrany śmierci – oddany życiu”. Każdego wieczora
przed udaniem się na spoczynek, nie
wiedząc czy obudzimy się w tym świecie,
zwracajmy się do Boga z pokorą, ufnością i miłością: „Ojcze, w Twoje ręce
powierzam ducha mego”. Jak pisał św.
Franciszek Salezy „(…) życie to czas, w
którym szukamy Boga, śmierć to czas, w
którym Go odnajdujemy; wieczność to
czas w którym Go posiadamy”. Pamiętajmy o tym…

Wielki Czwartek ze św. Jan Paweł II
Od kiedy rozpocząłem moją posługę Następcy Piotra,
zawsze szczególną uwagę poświęcałem Wielkiemu
Czwartkowi, który jest dniem Eucharystii i Kapłaństwa.
(...) W tym roku, dwudziestym piątym mojego pontyfikatu, chcę w sposób szczególny zaprosić cały Kościół do
refleksji eucharystycznej i wezwać do dziękczynienia
Panu za dar Eucharystii i Kapłaństwa: «Dar i Tajemnicę».
Encyklika „Ecclesia de Eucharistia”, nr 7.
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101 pytań o Miłosierdzie Boże

Jaka jest różnica między
miłością a miłosierdziem?

S

niu świata, po grzechu pierworodnym.
Między miłością a miłosierdziem istnieje
jednak pewien łuk historiozbawczy, w
którym realizuje się pełnia bytu oraz
dobro człowieczeństwa. Miłosierdzie
spotyka się tu ze zbawieniem: człowieczeństwo ocalało i zostało odnalezione
na nowo. W ten sposób zostaje uobecniona miłość i miłosierdzie, które wyraża
się w wydobywaniu dobra spod zła, zwyciężaniu zła dobrem.
Miłosierdzie jest nieodzownym wymiarem miłości, jest jej drugim imieniem.
Miłosierdzie jest ukazaniem się miłości
człowiekowi będącemu w drodze, obarczonemu ciężarem ludzkich słabości. W
swym eschatologicznym spełnieniu miłosierdzie objawi się jako miłość, podczas
gdy w doczesności to miłość powinna
objawiać się i wypełniać jako miłosierdzie.

Piotr Szweda MS
ks. Andrzej Witko

zukając odpowiedzi na to pytanie
należy podkreślić, iż istnienie miłości
nie jest uzależnione od istnienia miłosierdzia, ale samo miłosierdzie nie może
istnieć bez miłości. Miłosierdzie okazuje
się wówczas, gdy ktoś ma jakiś brak,
jakieś zapotrzebowanie, czy to w dziedzinie naturalnej, czy nadprzyrodzonej.
W miłości coś takiego nie występuje.
Można by powiedzieć za ks. prof. Wincentym Granatem, iż Bóg stworzył świat
z miłości i dobroci, ale nie z miłosierdzia.
Poza Bogiem nie było bowiem niczego,
była nicość, a nad nicością nie można się
przecież litować. Nie można w żaden
sposób okazywać dobroci i miłosierdzia
nicości. Miłosierdzie jest w Bogu przeobfite, ale ukazało się dopiero po stworze-

Wielki Piątek ze św. Jan Paweł II
Adoracja krzyża przypomina nam o zobowiązaniu, od którego nie możemy się
uchylić - misji, którą św. Paweł wyraził w słowach: «dopełniam niedostatki udręk
Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół» (Kol 1,24). I ja
także ofiaruję moje cierpienia, aby dopełnił się Boży plan, a Jego słowo trwało
wśród ludów. Jestem blisko tych wszystkich, którzy w tej chwili doświadczają cierpienia. Modlę się za każdego z nich.
Przesłanie na Drogę Krzyżową, Wielki Piątek, 25 marca 2005 r.
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TRIDUUM PASCHALNE

Wielka Sobota ze św. Jan Paweł II

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

Po tragicznej nocy Wielkiego Piątku, kiedy «królestwo ciemności» (por. Łk 22,53)
zdawało się panować nad Tym, który jest «światłością świata» (J 8,12), po głębokiej
ciszy Wielkiej Soboty, kiedy Chrystus, dopełniwszy swego dzieła na ziemi, znalazł
odpoczynek w tajemnicy Ojca i zaniósł swoje orędzie życia w otchłanie śmierci oto nareszcie nastała noc poprzedzająca «dzień trzeci», w którym, według Pisma,
miał On powstać z martwych, jak sam wielokrotnie zapowiadał swoim uczniom.
Oto najprawdziwsza noc wiary i nadziei. Podczas gdy wszystko pogrążone jest w
mroku, Bóg - Światłość - czuwa. Wraz z Nim czuwają ci, którzy w Nim pokładają
ufność i nadzieję.
Homilia podczas Wigilii Paschalnej, 30 marca 2002 r.

Wielki Czwartek
18.00 Msza święta Wieczerzy Pańskiej
Po Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu
w Ciemnicy do godz. 22.00
Wielki Piątek
9.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy

Ogłoszenia Parafialne

do godz. 18.00
15.00 Pierwszy dzień Nowenny do Bożego Miłosierdzia
18.00 Gorzkie Żale

1.

18.30 Liturgia Męki Pańskiej
Po Uroczystościach adoracja Najświętszego Sakramentu
w Grobie Pańskim do godz. 22.00
Wielka Sobota/Niedziela Zmartwychwstania
9.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim

2.
3.

do godz. 23.00



10.00 Święcenie pokarmów



11.00 Święcenie pokarmów

4.

12.00 Święcenie pokarmów
Uwaga: Dzieci przynoszą na święconkę książeczki z Drogi Krzyżowej.
15.00 Drugi dzień Nowenny do Bożego Miłosierdzia
23.30 Uroczystość Wigilii Paschalnej i Rezurekcja
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Niedzielą Palmową „wchodzimy” w Wielki Tydzień, a więc liturgicznie najważniejszy tydzień w całym roku. Wielki Tydzień został ustanowiony w celu przeżycia przez Kościół Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Dziś,
rozpoczynając ten szczególny czas, na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, na każdej mszy św. święcimy palmy.
Dziś o godz. 15.00 ostatnie Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
We wtorek przypada nasza parafialna spowiedź św. Kapłani będą jej słuchać:
rano: od godz. 8.30 do 9.00
popołudniu: od godz. 15.30 do 16.30 i od 17.00 do 18.00 (między godz. 16.30
a 17.00 – przerwa na kawę).
Starajmy się wszyscy tak zagospodarować czasem, aby nikogo nie zabrakło w
okresie Świętego Triduum przy Stole Pańskim. Jeżeli komuś bardziej pasowałoby wyspowiadać się we wtorek, to może to uczynić w Farze. Tam księża
będą w konfesjonałach do dyspozycji w godzinach od 8.00 do 9.30 oraz od
15.00 do 18.30. Przypominamy, że my, tradycyjnie, zasiądziemy do konfesjonałów po świętach.
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5.

25 marca to dzień, w którym Kościół obchodzi uroczystość Zwiastowania
Pańskiego. Jednak normy kalendarza liturgicznego wskazują na znaczenie dni
Wielkiego Tygodnia i oktawy paschalnej, więc uroczystość tę obchodzić będziemy dopiero w poniedziałek po niedzieli Miłosierdzia Bożego, 4 kwietnia.
6. W tym tygodniu biuro parafialne będzie nieczynne. Prosimy, by załatwiać tylko
konieczne i niecierpiące zwłoki sprawy oraz najlepiej umawiać się telefonicznie
na konkretny termin.
7. Dzieci, które zbierały obrazki przyniosą je do kościoła w Wielką Sobotę wraz
ze święconką, a nagrody otrzymają w niedzielę 3 kwietnia.
8. W CZWARTEK PRZED POŁUDNIEM NIE MA MSZY ŚW.! W tym dniu
wszyscy kapłani uczestniczą w mszy krzyżma św., jaka sprawowana będzie w
katedrze oliwskiej pod przewodnictwem księdza Arcybiskupa.
9. Popołudniu rozpoczynamy ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE.
10. W Niedzielę Zmartwychwstania nie będzie mszy św. o godz. 8.00, zaś pozostałe sprawowane będą w zwykłym porządku. W drugim dniu świąt msze św.
w porządku niedzielnym.
11. Przypominamy, że do skrzynki pod chórem można jeszcze składać ofiary na
kwiaty do Grobu Pańskiego.
12. Pamiętajmy, że w przyszłą niedzielę śpimy o godzinę krócej.

Intencje mszalne
WIELKI PONIEDZIAŁEK - 21 marca
8.30 + Irena Nielepko - msza św. gregoriańska
+ Gabriela i Antoni Plomin
18.00 + Helena i Józef Labudda oraz rodzeństwo Julianna i Marek
+ Hygina i Jan Radtke i ich córka Brygida
WIELKI WTOREK – 22 marca
8.30 + Irena Nielepko - msza św. gregoriańska
18.00 + rodz. Dorota i Jan z okazji urodz. mamy, zm. z rodz. Korthals i Palczykowskich, cierpiący w czyśćcu oraz o łaskę zdrowia dla Elżbiety
+ rodzice, brat, bratowa i bratanek
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WIELKA ŚRODA – 23 marca
8.30 + Stanisław Reszka w 3 rocz. śm.
18.00 + Elżbieta i Jan
+ Irena Nielepko - msza św. gregoriańska
WIELKI CZWARTEK – 24 marca - TRIDUUM PASCHALNE
18.00 MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ
o błog. Boże i potrzebne łaski dla duszpasterzy Przystani Miłosierdzia - int.
od Żywego Różańca ze Sławutowa
+ kapłani, szczególnie ks. prał. Jan Felskiego, ks. kan. Andrzeja Wieckiego
i ks. Marka Rybickiego - int. od Margaretek
+ Irena Nielepko - msza św. gregoriańska
WIELKI PIĄTEK – 25 marca
15.00 I dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego
18.00 Gorzkie Żale
18.30 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
WIELKA SOBOTA 26 marca
10.00 ŚWIĘCENIE POKARMÓW
11.00 ŚWIĘCENIE POKARMÓW
12.00 ŚWIĘCENIE POKARMÓW
15.00 II dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego
23.30 WIGILIA PASCHALNA I REZUREKCJA
w intencji parafian
+ Maria, Wiesław i Gracjan Groenwald w 3 rocz. śm. Marii
+ Irena Nielepko - msza św. gregoriańska
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 27 marca
10.00 + mąż Alfons Jaskulke, rodz. z ob. str., córka Julita i ks. prał. Jan Felski
+ Józef i Roman Zelewscy oraz Bronisława i Stanisław Hintzke
11.30 + Tadeusz Korthals w dniu urodz., rodz. z ob. str., bracia i szwagier
18.00 + Irena Nielepko - msza św. gregoriańska
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