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   Po Wielkim Piątku ,Wielka Niedziela. 

   Po wielkim smutku, pełnia wesela. 

   Radość i uśmiech zdobią człowieka. 

   Bo szczęście wielkie teraz go czeka. 

 

       Chrystus zmartwychwstał! Uderzmy w dzwony! 

       Niech nasz Zbawiciel będzie uczczony. 

       Chrystus zmartwychwstał! Śmierć pokonana! 

       Niechaj świat cały czci swego Pana! 

     Bp. A. Długosz 



AKTUALNOŚCI 
 

1 marca  – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

Bohaterowie, o których wiemy za mało, a którym zawdzięczamy tak wiele. 

Może to czas by sobie o nich przypomnieć? 

 

6 marca  – Środa Popielcowa 

Pochylając nasze głowy by posypać je popiołem rozpoczynamy czas pokuty i 

refleksji. 

 

10 marca  – I Niedziela Wielkiego Postu 

Uczestnicząc we Mszy św. słuchajmy uważnie słów Ewangelii. 

 

17 marca – II Niedziela Wielkiego Postu zwana „Ad Gentes” 

Módlmy się w intencji wszystkich misjonarzy i misjonarek, zastanówmy się w 

jaki sposób jesteśmy w stanie im pomóc, z czego zrezygnować, czym się 

podzielić. 

 

24 marca – III Niedziela Wielkiego Postu 

Coraz mniej czasu na uporządkowanie swojego wnętrza. Wyznaczmy sobie 

zadania – może nie byłem jeszcze na żadnej Drodze Krzyżowej? – nie 

pomogłem w domowych porządkach? – nie napisałem kartek świątecznych? 

 

31 marca – IV Niedziela Wielkiego Postu zwana „Laerte” 

Na półmetku Wielkiego Postu Kościół ukazuje nam jak mamy się radować ze 

zbliżającego się zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 

To już ostatni „dzwonek” by zaplanować spowiedź wielkanocną. 

 

2 kwietnia – Rocznica śmierci św. Jana Pawła II 

Wspominając św. Jana Pawła II przeczytajmy chociaż najmniejszy tekst, który 

napisał, obejrzyjmy film o jego życiu, zapoznajmy się ze świadectwem ludzi mu 

bliskich. 

 

7 kwietnia – V Niedziela Wielkiego Postu 

Rozpoczynając rekolekcje w naszej parafii otoczmy modlitwą wszystkich 

rekolekcjonistów i spowiedników, prośmy o dobre przygotowanie się do 

nadchodzących świąt. A przede wszystkim uczestniczmy w rekolekcjach! 

 

 

 



14 kwietnia – Niedziela Palmowa 

Udajemy się do naszych świątyń z palmą w ręku! Wspominając w ten sposób 

wjazd Jezusa do Jerozolimy.  

 

18 kwietnia – Wielki Czwartek 

To dzień, w którym Pan Jezus spożywał z uczniami Ostatnią Wieczerzę co dało 

początek ustanowieniu sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa. 

To również dzień, w którym Jezus został zdradzony przez Judasza i pojmany    w 

Ogrodzie Oliwnym przez żołnierzy. 

 

19 kwietnia – Wielki Piątek 

W tym dniu Jezus skazany na śmierć dźwigał krzyż idąc ulicami Jerozolimy. 

Został ukrzyżowany na Golgocie i złożony w grobie. 

Udajemy się wszyscy na Drogę Krzyżową by Mu towarzyszyć. 

Zachowujemy post ścisły. 

 

20 kwietnia – Wielka Sobota 

Jezus Chrystus spoczywa w grobie a my w ciszy oczekujemy na Wigilię 

Paschalną. Na nabożeństwo wieczorne przynosimy świece! 

W tym dniu święcimy pokarmy. 

 

21 kwietnia –Niedziela  Zmartwychwstania Pańskiego 

Już od rana dzwony naszych świątyń ogłaszają światu, że „Chrystus 

zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwchwstał, Alleluja!”                      

 

22 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny 

Niech nie zabraknie nikogo przy świątecznym stole, składajmy życzenia, 

pokropmy się wodą na znak pomyślności i bądźmy razem! 

 

28 kwietnia – Niedziela Miłosierdzia Bożego 

„ Jezu ufam Tobie” – niech te słowa staną się dla nas ratunkiem w chwilach 

zwątpienia. 

 

Kochane dzieci 

Życzymy Wam doświadczenia Bożej Miłości     

i radości płynącej z nadziei zmartwychwstania 

    Redakcja 
 



POCZYTAJ MI MAMO 

POCZYTAJ MI TATO.......... 
 

 

O poście 
 

Pewien chłopczyk mówił, że pości ten, kto nie je mięsa, które mu smakuje, 

cielęciny, kotletów wieprzowych, baleronu, parówek na gorąco. 

 

     Chciałby zjeść całego byka, 

     lecz ucieka od rzeźnika, 

     co serdelki mu podtyka. 

 

   Trzeba pościć, kiedy post nakazany, ale pościć – to nie tylko nie jeść mięsa, ale 

także wyrzekać się tego, co nam czasem przyjemne, wygodne. Wybrać to     co 

trudne, a nie to, co łatwe. 

 

   Święta Teresa postanowiła nigdy nie siadać wygodnie na miękkich meblach. 

   Miałem ucznia, który, jak to  usłyszał, to się uśmiechał – 

 

     lecz poduszkę kładł pod spodnie, 

     żeby siedzieć wciaż wygodnie. 

     Wolał siąść na miękkim tronie 

     niż jak jamnik na ogonie.  

 

   Jamnikowi twardo siedzieć, bo ma ogon goły i twardy. 

   Szczęśliwy maltańczyk, kudłaty piesek, który się przywiązuje bardziej do pań 

niż do panów, collie, pudel, chiński pies, który zarzuca swój kędzierzawy ogon 

na grzbiet jak miękką kokardę. 

 

  Czy umiesz wybrać to, co trudne, a nie łatwe; ciężkie, a nie lekkie? 

  Czy umiesz wyskoczyć z łóżka rano, zamiast się wylegiwać? 

  Czy zjesz zupę grzybową, chociaż jej nie lubisz? 

  Czy odmawiasz pacierz, chociaż ci się spieszy? 

  Pościć – to wyrzekać się czegoś. 

  Post – to nieraz ciężkie zadanie, którego trzeba się podjąć. 

 

 

                                                                      Ks. Jan Twardowski 



Znane i nieznane ciekawostki zasłyszane 

 
PIETA 

 
Jest to rzeźba przedstawiająca Maryję, która trzyma martwego Jezusa Chrystusa. 

Najsłynniejszą z nich wykonał czołowy twórca renesansu Michał Anioł a właściwie 

Michelangelo di Lodovico Buonarotti Simoni, żyjący w latach 1475 – 1564. 

Artysta miał zaledwie 24 lata, kiedy francuski kardynał Jean de Bilheres zamówił rzeźbę 

jako swój pomnik nagrobny. 

Michał Anioł sam pojechał do Carrary gdzie wybrał i kupił blok marmuru, który później 

uznał za „najdoskonalszy” ze wszystkich jaki kiedykolwiek używał. Jego transport do 

Rzymu trwał 9 miesięcy. 

Rzeźba ma kształt piarmidy o wysokości 174 cm, gdzie podstawą są szaty Maryi a 

zwieńczeniem jej głowa. Proporcje nie są w niej naturalne (gdyby Maryja wstała 

przewyższałaby wzrostem 

Jezusa) a mimo to rzeźba 

doprowadzona jest do 

doskonałości. 

Z krytyką spotkało się 

również przedstawienie 

Maryi jako młodej 

kobiety. Na co artysta 

miał odpowiedzieć. „Czy 

wiecie, że kobiety 

cnotliwe pozostają młode 

o wiele dłużej niż te, które 

cnotliwe nie są?”. 

Co ciekawe Maryja nie 

dotyka bezpośrednio ciała 

Jezusa (dłoń Maryi czyni 

to przez kawałek 

materiału).  

Niestety kardynał nie doczekał końca pracy. Zmarł i został pochowany w bazylice 

watykańskiej w kaplicy św.Petroneli gdzie stanęła rzeźba.  

Michal Anioł podpisał swoją pracę dopiero po dwóch latach. Kiedy to przebywając w 

kaplicy usłyszał, że twórcą Piety jest Cristoforo Salari z Mediolanu. Nie mogąc zrozumieć 

jak ktoś nie rozpoznaje jego pracy zakradł się w nocy do kaplicy i dłutem wyrzeźbił swój 

podpis na szarfie, która przebiega przez szatę Maryi - „ Michel Angelus Bonarotus Florent 

Facibat” ( Uczynił to Florentczyk Michał Anioł Buonarroti). Choć zrobił to pod wpływem 
impulsu Pieta jest jedyną jego sygnowaną pracą. 

Od 1748 roku rzeźba ta znajduje się przy wejściu do bazyliki św.Piotra. 

W 1972 r. niezrównoważony psychicznie mężczyzna zaatakował posąg młotkiem. W 

wyniku 15 ciosów została oszpecona postać Maryi. Po odrestaurowaniu umieszczono rzeźbę 

za pancerną szybą. 

 



 
 

 

 



Z notatnika okularnika 

 

Czasy wojny to czasy straszne. Czasy niewyobrażalnego cierpienia. 

Czasy poświęcenia, umiłowania swojej Ojczyzny, obrony jej granic. 

Czasy, które z jednych ludzi uczyniły bohaterów, z innych 

zdrajców. 

  

W czasie wakacji byliśmy z rodzicami w Łańcucie a potem 

pojechaliśmy do Markowej gdzie znajduje się muzeum poświęcone 

rodzinie Ulmów. Józef i Wiktoria Ulmowie ukrywali przez blisko 

dwa lata dwie żydowskie rodziny. Niestety 24 marca 1944 r. 

zostali rozstrzelani razem z żydowskimi sąsiadami. 

Najstraszniejsze było to, że niemieccy żandarmii rozstrzelali 

również sześcioro ich dzieci, z których najstarsze miało 8lat       

a najmłodsze 1,5 roku. Czyli takie dzieci jak my!!  W muzeum 

znajduje się wiele zdjęć ukazujących roześmiane twarze 

domowników, sprzęty codziennego użytku, książki z domowej 

biblioteki. 

Za swoją ofiarność w 1995 r. pośmiertnie przyznano im tytuł 

Sprawiedliwy wśród Narodów Świata przyznawany przez   

Instytut Yad Vashem w Jerozolimie. 

W 2003 roku biskup J.Szlaga otworzył proces beatyfikacyjny. 

 

A ja przez cały czas się zastanawiałem dlaczego Ulmowie 

zdecydowali się na ukrywanie Żydów skoro wiedzieli, że jeżeli 

zostaną złapani grozi im kara śmierci?  

Dlaczego inni tego nie robili a czasami nawet donosili na tych, 

którzy postanowili pomóc? 

 

Pamiętajcie: 

Dzień 24 marca jest Narodowym  

Dniem Pamięci Polaków Ratujących Żydów. 



PYTANIE.......ODPOWIEDZI.......POSZUKIWANIE 
 

Co oznacza skrót INRI umieszczony na krzyżu ? 
 

W Ewangelii według św.Jana czytamy: „Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał    go 

umieścić na krzyżu. A było napisane: 

<Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski>. 

Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, 

było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim.” 

Owe cztery litery oznaczają zatem łacińskie zdanie – 

„Iesus Nasarenus Rex Iudaeorum”, 

które umieszczono nad głową Jezusa. 

Tabliczkę tę zwaną „ titulus damnationis” (dowód winy) odnalazła cesarzowa 

św.Helena w 326 r. i podzieliła ją na dwie połowy – jedna została w Jerozolimie, 

gdzie zaginęła w 614 r., druga przywieziona do Rzymu znajduje się obecnie w 

Bazylice Santa Croce di Gerusalemme. 

Krzyże z postacią ukrzyżowanego Chrystusa  i napisem „INRI” pojawiły się w 

IV wieku. 

 

 

 
Relikwiarz z tabliczką Piłata w kościele Santa Croce di Gerusalemme.  

 


