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Alleluja! biją dzwony 

Głosząc w świata wszystkie strony, 

Że zmartwychwstał Pan. 

Alleluja, alleluja, alleluja! 



AKTUALNOŚCI 

2 kwietnia – rocznica śmierci św. Jana Pawła II 

Wielu z was nie pamięta tego dnia 2005 r., ale wasi rodzice czy dziadkowie 

wiedzą, że cały świat wpatrzony był wtedy w okno papieskie na trzecim piętrze 

Pałacu Apostolskiego. O godzinie 21.37 świat zamarł. Jan Paweł II odszedł do 

domu Ojca. A dla nas wszystkich pozostawił piękny przykład jak być 

człowiekiem naśladującym Chrystusa. 

 

3 kwietnia – V Niedziela Wielkiego Postu 

 

To już ostatnie dni, w których możemy jeszcze podjąć wysiłek by wiernie 

podążać za Jezusem. Przez naszą modlitwę, uczestnictwo w nabożeństwie 

Drogi Krzyżowej, wypełnianie dobrych uczynków. 

Rozpoczynamy rekolekje wielkopostne w naszej parafii. 

 

10 kwietnia –  Niedziela Palmowa  

Zgromadzeni w kościele towarzyszymy Jezusowi w jego triumfalnym wjeździe 

do Jerozolimy. Symbolem tego wydarzenia są palmy w naszych rękach – nie 

zapomnijmy ich przynieść na Mszę św., by uroczyście śpiewać – Hosanna na 

wysokości!  

                    - Światowy Dzień Młodzieży                     

14 kwietnia – Wielki Czwartek 

W czwartek Jezus ze swoimi uczniami zasiadł do wspólnej uczty. W czasie tej 

wieczerzy Chrystus przemienił chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew. 

Zostawił nam siebie byśmy trwali, a Eucharystia stała się centrum naszego życia. 

W tym dniu modlimy się również za wszystkich kapłanów. 

 

15 kwietnia – Wielki Piątek 

Dzisiaj idziemy z Jezusem drogą krzyżową rozważając Jego mękę. W 

wieczornej liturgii odbywa się adoracja krzyża. Najpierw kapłani, ministrańci i 

wszyscy wierni podchodzą do krzyża , klękają i całują go oddając Mu cześć.  

W tym dniu obowiązuje post ścisły! 

 

 

 



16 kwietnia – Wielka Sobota 

Trwamy przy Jezusie złożonym w grobie. W ciszy oczekujmy na zwycięstwo 

Jezusa nad śmiercią.                                                                                     

Liturgia Wielkiej Soboty rozpoczyna się od poświęcenia ognia i zapalenia 

paschału. Drugim ważnym elementem jest woda jako symbol naszego chrztu. Do 

kościoła zabieramy ze sobą świece. 

W tym dniu święcimy pokarmy na stół wielkanocny. Pamiętajmy, aby w naszym 

koszyczku nie zabrakło baranka z czerwoną chorągiewką. 

 

17 kwietnia – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

To dzień ogromnej radości, którą dzielimy się nie tylko z najbliższymi ale ze 

wszystkimi ludźmi. Chrystus Zmartwychwstał! 

18 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny 

Świętując te najważniejsze wydarzenie chrześcijan nie zapomnijmy o naszej 

tradycji – pokropienie wszystkich domowników wodą – by pomyślność ich nie 

opuszczała. 

24 kwietnia – Niedziela Miłosierdzia Bożego 

Miłosierdzie Boże jest niezmierzone. Nie ma takich grzechów, które nie 

mogłyby być odpuszczone.                                                                                             

Codziennie o godzinie 15.00 miliony ludzi na całym świecie słowami Koronki 

do miłosierdzia Bożego  prosi o przebaczenie. 
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POCZYTAJ MI MAMO....... 

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

 

Znak zwycięstwa. 

    Wtorkowy poranek, rodzinne śniadanie. 

- Rodzice, a wiecie, że Pan Jezus jest superbohaterem? – wypalił 

synek, a widząc nasze miny, dodał: - Jak nie wierzycie, możecie 

sprawdzić w słowniku. 

    Chwila konsternacji. 

     - Synku, słownik to taka książka, w której zawarte są wyjaśnienia 

różnych słów – zaczęłam, niepewna, jaką drogę musiały przemierzyć 

jego myśli, by dojść do powyższych wniosków w dzień powszedni o 

siódmej rano. – Nie ma tam opowieści o Panu Jezusie. 

    - Przecież wiem! – parsknął zniecierpliwiony synek. – Ja mówię 

tylko, że Pan Jezus jest superbohaterem i że możecie to sprawdzić w 

słowniku. 

    No dobrze, to pod jakim hasłem mam szukać? – spytałam 

zrezygnowana i wyciągnęłam telefon. 

    - Przecież mówię, że SUPERBOHATER! 

    - „Bohater komiksu, filmu animowanego, fabularnego itp. 

Walczący ze złem, mający ponadprzeciętne, często nadludzkie, 

zdolności, zwykle ubrany w charakterystyczny kostium” – 

przeczytałam na głos. 

    Spojrzeliśmy na synka wyczekująco. 

    - Wszystko się zgadza, nie? 

    Najwyraźniej zauważył, że w naszych oczach nadal czają się 

ogromne znaki zapytania, bo pospieszył z wyjaśnieniem: 

    - Pan Jezus uzdrawiał, chodził po wodzie, rozmnożył chleb i ryby, 

przemienił wodę w wino, ożywił umarłych, zastopował burzę – 

wyliczył z zapałem. – To te nadludzkie zdolności ma, prawda? 

    Przytaknęliśmy. 

    - Dalej, kostium też ma. Bo jak się przemieniał w Boską postać na 

górze Tabor, to świecił. 



    Znów skinęliśmy, przymykając oczy na dziecięce uproszczenia. 

    - Widzicie! A to, że walczył ze złem, to chyba oczywiste? 

    - Nie tylko walczył, ale je zwycięża – podpowiedziałam. 

    - No, to jasne – zgodził się synek. – Bo przecież krzyż to znak 

zwycięstwa. Wiesz, jak ta litera na stroju Supermana. 

    Chwilę siedzieliśmy w ciszy, w pełnym zachwycie nad cudem, 

jakim jest dziecięca logika. 

    Tyle, że Superman jest wymyślony, a Jezus żyje! – zakończył 

synek i wrócił do jedzenia płatków. 

    Przed nami Wielki Tydzień. Czas smutku, zadumy, kontemplacji 

męki i śmierci Pana Jezusa. Nie dajmy się jednak zwieść ponurej 

atmosferze. Krzyż jest i zawsze będzie znakiem zwycięstwa. 

Symbolem największego superbohatera świata, Syna Bożego, Jezusa 

Chrystusa. W Apokalipsie św.Jana jest napisane: „Przestań płakać! 

Oto zwyciężył (...) (5,5). I to jest najlepsze słowo na Wielki Tydzień, 

na czas drogi do zwycięstwa. 

 

                                                                        

                                                                   Maria Paszyńska. 
 

Drogie Dzieci, 
Życzymy Wam by zmartwychwstały 
Chrystus był zawsze blisko  
Waszych codziennych spraw,  
by pomagał,  
by był radością każdego  
budzącego się dnia.  
Błogosławionych Świąt Wielkanocnych! 
                                       
                                             Redakcja  
 

 

 



Znane i nieznane ciekawostki zasłyszane 

 
 

- Które z pośród swoich zdjęć zrobionych Janowi Pawłowi II uważa Pan za 

najważniejsze?  

- Moim celem było dokumentować pontyfikat, pokazać światu człowieka, jego 

wielką modlitwę, jego pracę. Ale spośród zdjęć, które zrobiłem, z mojego punktu 

widzenia najważniejsze jest chyba to wykonane w Wielki Piątek 2005 r. w 

kaplicy. Ma ono wielkie znaczenie dla tego pontyfikatu. Pamiętamy wszyscy 

obraz, kiedy kard. Dziwisz podał krzyż Janowi Pawłowi II i z tyłu, zza pleców 

Papieża, widać było, jak Ojciec Święty trzyma ten krzyż. W pewnym momencie 

przytulił ten krzyż do czoła, mocno się na nim oparł, ucałował go i trzymał jak 

pastorał – niczym pasterz. To była symboliczna chwila przylgnięcia Jana Pawła 

II do krzyża, najważniejszy moment: pokazuje to całe jego życie, które oddał 

także dla kościoła. Na zdjęciu widać, że Papież trzyma krzyż mocno, tak, że 

nawet palce są zaczerwienione od silnego uścisku. Proszę pamiętać, że tymi 

rękami Jan Paweł II błogosławił, dotykał tysięcy, milionów ludzi, głaskał dzieci, 

przytulał młodzież; tymi rękami napisał 14 encyklik, wiele dokumentów. Ale dla 

mnie napisał 15 encyklik. Ostatnią była encyklika cierpienia. 

 

 
 Arturo Mari/L’Osservatore Romano 

Fragment wywiadu jaki fotograf Arturo Mari udzielił Lidii Dutkiewicz opublikowany w 

„Niedzieli” 29.03.2015 r.                                   

 



 
 

 



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

 

Co to jest Golgota? 

 

Golgota – słowo to w języku 

aramejskim znaczy „czaszka”. To 

dokładnie to samo co w języku 

łacińskim -  Calvaria. 

W czasach Jezusa było to miejsce 

straceń położone poza murami 

Jerozolimy. 

Stały tam pionowe słupy, na których 

krzyżowano przestępców, zbiegłych 

niewolników czy buntowników, 

którzy występowali przeciwko 

rzymskiemu panowaniu.  

Skazańców przybijano do krzyża a 

nad ich głowami umieszczano 

tablicę lub arkusz papirusu, na którym wypisywano rodzaj 

przestępstwa, które popełnili. 

Konanie na Golgocie mogło trwać kilka dni, a ciała po śmierci nadal 

wisiały by były przestrogą dla innych. Niekiedy pozwalano zabrać 

zwłoki – tak stało się z ciałem Jezusa Chrystusa. 

Dzisiaj cała okolica nie 

przypomina dawnego 

wzgórza. 

Obecnie nad tym miejscem 

znajduje się Bazylika 

Świętego Grobu. We 

wnętrzu bazyliki na skale 

Kalwarii wzniesiono ołtarz. 

Poprzez otwór umieszczony 

pod ołtarzem można jej 

dotknąć. 
 


