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25 marca

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego;

 Intencje Mszy św. 2329 marca 2015 r.

29 marca

Niedziela Palmowa.

ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU
rozważania nad Ewangelią niedzielną
Dla wielu szczęście łączy się ściśle z posiadaniem.
Im więcej skarbów posiadam, tym bardziej jestem
szczęśliwy. Tymczasem świat, który objawia Jezus,
oparty jest na innej zasadzie. Żyję, by innych uszczęśliwiać. Uszczęśliwię zaś w zależności od bogactwa swego serca. Im więcej miłości jest w moim sercu, tym bardziej potrafię żyć dla innych.
Życie chrześcijanina polega na świadomym przestawieniu się z tego, by mieć, na to, by kochać, by
być dla innych. To zaś jest nierozerwalnie połączone
z cierpieniem. Kiedy tracę mojego ojca, me serce
krwawi, kiedy umiera moje dziecko, cierpię, bo umiera część mego serca. Utrata tego, co moje, jest zawsze połączona z cierpieniem, a im większa to dla
mnie wartość, tym większe cierpienie.
Oczami doczesności dostrzegamy w tym procesie
jedynie stratę. Buntuje się serce, często bezsilne,
widząc bezsens tej straty. Czuje się ograbione ze
szczęścia. Jeśli jednak potrafi spojrzeć oczami wiary,
dostrzeże w tym procesie nie stratę, lecz wymianę.
To właśnie ma na uwadze Jezus, gdy mówi: „Jeżeli
ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze,
zostanie tylko samo, ale jeśli obumrze, przynosi plon
obfity. Ten, kto kocha swoje życie na tym świecie,

straci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne”. Pszeniczne ziarno
jest tylko obrazem potrzeby obumierania, by zyskać
formę życia doskonalszą. Komentarz zaś Jezusa do
tego obrazu kładzie nacisk na „swoje” życie. Chrystusowi chodzi o to, że człowiek, który podchodzi do
życia doczesnego jako do posiadania, traci to życie.
Nie straci, ale już traci. Kto zaś nienawidzi posiadania życia, czyli składa je w ofierze, traktuje jako
narzędzie do ubogacenia innych, ten je zachowa na
życie wieczne. Jezus nie mówi, że otrzyma je
w wieczności, ale to życie, które zamienił tu na ziemi w akt miłości, staje się życiem wiecznym.
Wielki Post wzywa do refleksji nad tajemnicą
cierpienia i śmierci. Jezus nie odsłania tej tajemnicy,
lecz wchodząc w nią zapewnia nas, że można cierpieniu i śmierci nadać sens. On sam to uczynił przez
mękę i zmartwychwstanie. Obecnie zachęca nas, byśmy odważnie, pokonując lęk, podjęli godzinę naszego
bolesnego doświadczenia. A jeśli ona jeszcze dla
nas nie nadeszła, miejmy odwagę stanąć blisko
człowieka, który ją przeżywa. Taka obecność w chwili
doświadczenia umacnia i ułatwia trudną zamianę
tego, co doczesne, na to, co wieczne.

Stojąca za Drogą krzyżową i Gorzkimi żalami wielowiekowa tradycja to niewystarczający argument za
kultywowaniem tych tradycyjnych form pobożności.
Jak dziś przeżywać nabożeństwa pasyjne?

O

bie celebracje sięgają swymi początkami bardzo odległych czasów. Zwłaszcza nabożeństwo
Drogi krzyżowej, które może szczycić się pochodzeniem bezpośrednio od istniejącego już w starożytności zwyczaju odwiedzania miejsc w Jerozolimie, związanych z męką i śmiercią Jezusa Chrystusa. W ciągu wielu wieków zmieniała się liczba tych
jerozolimskich stacji, a kolejność ich nawiedzania zaczęła się ustalać dopiero w XIV w., by cztery stulecia
później przybrać obecną formę. Równocześnie, począwszy od średniowiecza, w Europie zaczęto organizować różnorodne nabożeństwa nawiązujące do
Drogi krzyżowej Jezusa. Tutaj również liczba i charakter poszczególnych stacji ulegały zmianom, by
w ciągu XVII i XVIII w. ustalić się w znanej nam obecnie formie czternastostacyjnej celebracji, nawiązującej bezpośrednio do jerozolimskiego układu Drogi
krzyżowej.
Jeśli chodzi o Gorzkie żale, możemy wskazać nawet konkretny dzień, w którym nabożeństwo to zostało pierwszy raz odprawione w kościele Świętego
Krzyża w Warszawie. Był to 13 marca 1707 r., choć
już kilka lat wcześniej w świątyni tej sprawowano
podobne celebracje. Pierwotne te nabożeństwa nawiązywały do średniowiecznych misteriów pasyjnych
i polegały na śpiewaniu łacińskich hymnów i kilku
pieśni pasyjnych w języku polskim. Na polecenie
przełożonych zakonnych ks. Wawrzyniec Benik ze
Zgromadzenia Misji ułożył polski tekst nowego nabożeństwa, przeznaczonego z początku dla Bractwa
Świętego Rocha (stowarzyszenia wiernych o charakterze charytatywnym i liturgicznym), które jednak
bardzo szybko zdobyło sobie wielką popularność
wśród wszystkich wierzących w ówczesnej Rzeczypospolitej. Mimo pewnych prób rozpropagowania go
w innych krajach, pozostało ono zwyczajem typowo
polskim, charakterystycznym dla naszego sposobu
przeżywania Wielkiego Postu.
Głośny lament
Bogata tradycja to duży atut. Ale czy związana

z nią archaiczność formy literackiej i muzycznej nie
jest dla współczesnego człowieka przeszkodą we
właściwym przeżyciu Gorzkich żalów? Czy bardzo
emocjonalny charakter obu nabożeństw nie powoduje, że poprzestajemy w nich tylko na prostych
wzruszeniach? Czy wreszcie pewna schematyczność
rozważań Drogi krzyżowej i kazań pasyjnych nie powoduje, że w naszym obchodzeniu czasu Wielkiego
Postu zamykamy się w pewnym z góry określonym
sposobie jego przeżywania?
Trzeba tu podkreślić jedną rzecz: żaden sposób
przeżywania naszej religijności nie jest nam dany
raz na zawsze, żadne nabożeństwo nie musi być
utrzymane przy życiu, jeśli przestaje być żywym
doświadczeniem wiary modlącego się Kościoła. Więcej, jeśli jedyną przesłanką do odprawiania danej
formy modlitwy miałby być fakt, że „zawsze się tak
robiło”, to mogłoby się okazać, że taka celebracja
zamiast zbliżać nas do Boga, ma na celu tylko zaspokajanie naszych estetycznych czy emocjonalnych
potrzeb. A to oznaczałoby, że wręcz nie warto jej
kultywować. Czy jednak uwagi te mają zastosowanie
do tych dwóch najpopularniejszych w Polsce nabożeństw pasyjnych? Wydaje się, że nie muszą mieć,
pod warunkiem jednak, że zarówno duszpasterze,
jak i wierni zaangażują się w ich prawdziwie duchowe przeżywanie.
Własna droga
Wystarczy wejść do jakiejkolwiek księgarni katolickiej albo skorzystać z wyszukiwarki internetowej,
by zorientować się, jak wiele jest rozważań Drogi
krzyżowej. Są one przeznaczone dla wiernych w każdym wieku, znajdujących się w różnej sytuacji zawodowej czy społecznej, borykających się z rozmaitymi
problemami i formami cierpienia. Często opierają się
one na tekstach z pism konkretnych świętych, a także
szeroko odwołują się do Pisma Świętego, będącego
przecież podstawą naszej wiary. Wszystkie tego typu
publikacje mogą być doskonałą pomocą w osobistym, modlitewnym odprawieniu Drogi krzyżowej.
Nieco inaczej jest w przypadku celebracji sprawowanych dla grupy wiernych, bowiem nawet najlepsze opracowania, odczytane przez księdza mogą nie
spełnić swojego zadania. Często takie gotowe rozważania są zwyczajnie zbyt długie, by mogły być z uwagą wysłuchane. Nabożeństwo Drogi krzyżowej ma
być medytacją nad męką i śmiercią Jezusa Chrystusa,
dobrze więc, jeśli rozważania wypływają z osobistego przeżycia wiary tego, kto je wygłasza. Dlatego
coraz częściej do współtworze nia rozmyślań Drogi
krzyżowej zapraszani są członkowie różnych grup
parafialnych, którzy dzielą się w ten sposób swoim
spotkaniem ze Zbawicielem. Pozwala to także lepiej
osadzić taką medytację nad cierpieniem Syna Bożego
w kontekście codziennego, zwyczajnego życia współczesnego człowieka, a nawet odnieść ją do bardzo

aktualnych wydarzeń z życia lokalnej wspólnoty.
Dzięki temu można uniknąć abstrakcyjności rozważań, co zawsze jest przeciwne duchowi prawdziwej
modlitwy.
Inną ciekawą formą nowoczesnego przeżywania
Drogi krzyżowej jest coraz częstsze wychodzenie
z tą modlitwą poza mury kościołów. Tak naprawdę
jest to nawiązanie do jerozolimskiego pierwowzoru
tego nabożeństwa, a nawet więcej, do Jedynego Pierwowzoru, czyli męki naszego Pana, dokonującej się
przecież w zatłoczonej, pełnej przedświątecznego zamieszania Jerozolimie. Takie bardzo obrazowe sprawowanie Drogi krzyżowej może być doskonałą pomocą w głębszym przeżyciu tego nabożeństwa, a przy
okazji jest też formą publicznego wyznania wiary.
Odpowiedzią na zarzut zbyt słabego osadzenia
niektórych stacji tradycyjnego nabożeństwa w przekazie Pisma Świętego jest tzw. biblijna Droga krzyżowa, w której nieobecne na kartach Biblii stacje zamieniane są na inne, opisane bezpośrednio w Ewangeliach.
Męki rozpamiętywanie
Nieco trudniej ma się sprawa, jeśli chodzi o Gorzkie żale. Podejmowane próby uwspółcześnienia tekstu
tego nabożeństwa, pomijając pewne drobne modyfikacje, nie znalazły uznania w oczach wiernych. Także
w warstwie muzycznej pewne próby zmian można
uznać jedynie za eksperymenty, ograniczone do danej
wspólnoty. Wydaje się więc, że pewna archaiczność
formy jest dla ogółu wiernych istotnym elementem
Gorzkich żalów. By jednak nie poprzestać tylko na
poziomie wyśpiewywania ulubionych strof, warto
uważnie przeczytać cały tekst nabożeństwa, po to,
by zrozumieć znaczenie użytych słów i zwrotów. To
może nam zaś pomóc w powrocie do jego istoty.
Krzywdząca dla tej modlitwy jest bowiem opinia,
zauważająca w niej wyłącznie emocjonalne tony i zachętę do łatwych wzruszeń. Zarówno pełen pierwotny tytuł nabożeństwa, jak i odmawiana do dziś Intencja wskazują wyraźnie, że celebracja ta jest w
istocie „rozpamiętywaniem” czy „rozważaniem” męki
Pańskiej, a więc medytacją nad zbawczymi wydarzeniami.
Współcześni badacze podkreślają coraz częściej
pokrewieństwo istniejące pomiędzy Gorzkimi żalami a Ćwiczeniami duchownymi św. Ignacego Loyoli.

Z tego względu tekst tego nabożeństwa przynosi opis
tak wielu szczegółów, nieznanych Ewangeliom, przybliżających nam cały fizyczny wymiar wydarzeń męki.
Jednak celem tego zabiegu nie jest wzruszenie modlącego się, lecz umożliwienie mu wejścia w opisywaną rzeczywistość, przeżycia zbawczych wydarzeń
wraz z ich świadkami, uobecnienia dzieła Odkupienia „tu i teraz”. Oczywiście, opisy te oddziałują głównie na zmysły, a le po to, by pociągnąć całego człowieka, a więc także jego rozum i wolę, do większej
miłości Boga. By jednak doświadczyć takiego medytacyjnego charakteru Gorzkich żalów, musimy wyjść
poza właściwą dla naszej współczesnej religijności
nieufność względem uczuć i zaangażować naszą
emocjonalność w modlitwę.
Nabożeństwa pasyjne, choć popularne i ciągle chętnie sprawowane, są też wymagające. Ich sensowne
odprawienie musi być bowiem prawdziwą modlitwą,
niepoprzestającą na celebrowaniu naszych sentymentów, lecz przemieniającą nas wewnętrznie.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Przeżywana dziś piąta niedziela Wielkiego Postu
wprowadza nas w okres rozpamiętywania Męki Pańskiej. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach:
 w piątki Drogi Krzyżowej o godz. 1600 i 1900.
 w niedzielę Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym
o godz. 1615.

2. Przyszła niedziela, będzie już Niedzielą Męki
Pańskiej, Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają
nam głębokie przeżywanie tajemnicy Męki i Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Podczas uroczystej
liturgii pobłogosławimy palmy, które będą przypominały jerozolimskie palmy, słane pod stopy wjeż-

dżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza.
3. W środę przypada Uroczystość Zwiastowania
Pańskiego, a zarazem Dzień Świętości Życia i Dzień
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W tę Uroczystość dwadzieścia trzy lata temu, 25 marca 1992 r.,
z woli Jana Pawła II powstała Diecezja Sosnowiecka.
W związku z tym ks. Biskup serdecznie zaprasza na
Mszę św. jubileuszową w intencji Kościoła sosnowieckiego, która będzie sprawowana w sosnowieckiej katedrze w dniu 25 marca 2015 roku (środa)
o godz. 900.
4. Spotkanie Kręgu Biblijnego w środę po wieczornej Mszy św.
5. Zachęcamy do wsparcie dzieła udekorowania naszego kościoła na Triduum Paschalne i Święta Zmartwychwstania Pańskiego poprzez ofiarę na kwiaty

do Grobu Pańskiego i Ciemnicy.
6. Od następnej niedzieli, ze względu na zmianę czasu,
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17 15 ,
a Msza św. wieczorna o godz. 1800.
7. Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec serdecznie zaprasza wszystkich Mieszkańców na Wielkanocny Jarmark, który odbędzie się w dniu 29 marca
br. (Niedziela Palmowa) na Placu Piłsudskiego w
Ogrodzieńcu w godzinach 1100 – 1800. Dla uczestników przewidziano następujące atrakcje: m.in. stoiska z rękodziełem artystycznym, sprzedaż świątecznych specjałów, warsztaty artystyczne związane
z tematyką Świąt Wielkanocnych, konkurs kulinarny
i degustacja potraw konkursowych, konkursy dla dzieci. Szczegóły programu zostaną podane na plakatach.
8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

23 – 29 marca 2015 r.

23 marca – poniedziałek
700
1700

1) + Stanisław Bodziony (1. r. śmierci); Irena Bodziona (77. r. urodzin).
2) + Regina Jaros – od Zofii Jaros z Zawiercia.
+ Zbigniew Pokorski – od sąsiadów Foryś.

24 marca – wtorek
700
1700

1) + Regina Jaros – od bratowej Krystyny z rodziną.
2) + Stanisław Piekutowski – od córki Jolanty z mężem i dziećmi.
+ Helena Sobczyńska – od syna Tomasza Sobczyńskiego.

25 marca – środa – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
700
1700

1) + Regina Jaros – od rodziny Karczyńskich, Perkowskich i Kowalskich.
2) + Stanisław Piekutowski – od córki Beaty z mężem.
+ Marianna, Wiesław, Dariusz Gołębiowski.

26 marca – czwartek
700
1700

1) + Stanisław Piekutowski – od córki Janiny z rodziną.
2) + Wojciech Konopka – od teściowej.
+ Henryka Żak – od rodziców.

27 marca – piątek
700
1700

1) + Stanisław Piekutowski – od rodziny Dygas.
2) + Helena Zamora.
Msza zbiorowa za zmarłych.

28 marca – sobota
700
1700

1) + Wojciech Konopka – od rodziny Gemzów.
2) + Henryka Żak – od rodziny Cop.
+ Maria Krzuś – od wujka Bronisława Otręby z rodziną.

29 marca – Niedziela Palmowa
700
900
1030
1200
1800

+ Alicja, Władysław Pilarczyk, Janina, Stefan Wacowski.
+ Halina Pilarczyk – w 1. r. śmierci.
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Szczepana Dryji w 18. r. urodzin.
+ Roman, Władysława Smętek; zmarli z rodziny Smętek i Wacowskich.
+ Józef Wrótny – w 5. r. śmierci.

