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Zupe³nie inna
Wielkanoc
AD 2020
Na szczêœcie jest ten sam zwyciêski Jezus Zmartwychwsta³y. Ka¿dego
roku staram siê w ten dzieñ wyj¹tkowy przybli¿aæ najwa¿niejsz¹
katechezê Koœcio³a. Niektórzy mówi¹, ¿e ju¿ j¹ znaj¹, inni, ¿e lubi¹ jej
s³uchaæ bo jest ciekawa. Nie mogê o tym nie mówiæ, nie mogê o tym nie
pisaæ. Tylko sobie tak myœlê kto w tym roku us³yszy, kto w tym roku
przeczyta. Kto zobaczy?
To jest rzeczywiœcie wyj¹tkowy numer „Wierzeniczeñ”. Ka¿de nasze
wydanie ukazuje siê najpierw jako s³owo drukowane. Dajemy te¿
zapowiedŸ internetow¹. Po jakimœ czasie ca³e wydanie mo¿na znaleŸæ na
stronie parafii. Tym razem po raz pierwszy jest inaczej. Nie mamy
mo¿liwoœci dotarcia z egzemplarzem
w rêku do naszych odbiorców.
Przygotowaliœmy wiêc wersjê
elektroniczn¹. Za jakiœ czas, jak wszystko
siê uspokoi, bêdzie wydanie drukowane,
po które, tak¹ mamy cich¹ nadziejê, nasi
czytelnicy wyci¹gn¹ rêkê.
Do tego wydania za³¹czamy ma³y
dodatek, który jest mo¿liwy do
wykorzystania nie tylko w tegoroczn¹
Wielkanoc.

x Przemys³aw Kompf
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Nie lêkajcie siê! Jam zwyciê¿y³ œwiat!
Wiele by³o w historii tragicznych ludzkich œmierci ale tylko jedno
zmartwychwstanie. Pytania o sens ¿ycia, co dalej po œmierci to
podstawowe i najwa¿niejsze zagadnienia, które interesuj¹
ka¿dego. Ka¿dy poszukuje dla siebie odpowiedniej myœli.
Zmagaj¹ siê z tym zagadnieniem rozmaite pr¹dy filozoficzne
i kulturowe, tak¿e i religie. Wokó³ tego tematu powsta³o mnóstwo
zapisów. Jezus, który przyzna sam, i¿ jest Mesjaszem na te
podstawowe pytania cz³owieka nie mo¿e nie odpowiedzieæ. Nie
zostawi³ nam jednak kolejnego zwoju do odczytania. To co
napisano o Jezusie, powsta³o póŸniej kiedy Jego misja ziemska siê
zakoñczy³a. Uczniowie prze¿yli szok Jego zmartwychwstania.
Jezus d³ugo przed mêk¹ mówi³, ¿e coœ takiego siê stanie, oni
jednak nie zwracali uwagi na znaczenie tych s³ów. To co Jezus
mówi³ przedtem o ludzkim ¿yciu, cierpieniu, œmierci potwierdzi³
swoim zmartwychwstaniem, pokazuj¹c, ¿e jest Panem œwiata
i Panem ¿ycia. Pokaza³ te¿ przejœcie ze œmierci do ¿ycia.
Uczniowie, nie tylko zreszt¹ aposto³owie mogli naocznie
zobaczyæ zbawienie, które jest w Jezusie. Przekonywali siê o tym
powoli. Bardzo realnie go pochowali. Nie spodziewali siê, ¿e go
jeszcze zobacz¹. Myœl o pustym grobie przerazi³a ich: oto jeszcze
po œmierci ktoœ sprofanowa³ cia³o Jezusa. Wiadomoœæ, ¿e On ¿yje
odebrali jako babskie gadanie. Naprawdê, z trudem dociera³ do
nich ten fakt. Kiedy jednak dotrze... wtedy zmieni siê wszystko.
Ci, którzy tak siê bali o swoje ¿ycie przestali siê lêkaæ. Nikt i nic
nie zdo³a³o ich powstrzymaæ przed œwiadectwem, ¿e Jezus ¿yje
i jest prawdziwym Zbawicielem. Nie mogli liczyæ na ¿adne
ziemskie korzyœci, na jakiekolwiek uznanie. Nie ogl¹dali siê na
nic. Doœwiadczywszy samemu zbawienia wiedzieli, ¿e tym trzeba
siê dzieliæ. Strach, tak widoczny dramatycznie w godzinach
zatrzymania i procesu, a potem mêki Jezusa, teraz znik³ z ich
¿ycia. Prawda o zmartwychwstaniu sta³a siê potem dla nich
wielkim impulsem zaanga¿owania i poœwiêcenia. ¯aden siê nie
zawaha³ nawet kiedy stawa³ w obliczu mêczeñskiej œmierci,
a przecie¿ tak samo jak wszyscy, chcieli ¿yæ.
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Dziœ ze zdumieniem spostrzegamy, ¿e w tym wzglêdzie nic siê nie
zmieni³o. Ci, którzy uwierzyli w zmartwychwstanie Jezusa
i uczynili Go Panem i Zbawicielem swojego ¿ycia, doœwiadczaj¹
Jego mocy i prowadzenia i nie jest to mit albo z³udzenie. Jest to
fakt.
Na tegoroczn¹ trudn¹ pe³n¹ niewiadomych Wielkanoc ¿yczenia
dla wszystkich: mocy Zmartwychwsta³ego Zbawiciela.
x Przemys³aw Kompf

Droga Krzy¿owa z Jezusem
na drodze wiary w zaskakuj¹cej chwili
Jezu, przymnó¿ nam wiary.

1. Na œmieræ skazany. Wiara jest rêkojmi¹ wobec niesprawiedliwoœci
œwiata, w którym s¹ k³amliwe oskar¿enia, donosy, pomówienia,
tendencyjne wyroki, kiedy trudno jest szukaæ sprawiedliwoœci poœród
niesprawiedliwych. Jest przyjêciem nawet najbardziej zaskakuj¹cych
i niespodziewanych zdarzeñ. Jezu, przymnó¿ nam wiary.
2. Bierze krzy¿ na ramiona. Wiara, jej kszta³towanie, pog³êbianie, jest
zadaniem nie raz na jakiœ czas ale codziennoœci i to od wczesnej
m³odoœci a¿ do chwil ostatnich. Ka¿dy dzieñ, ka¿da chwila jest dobra dla
budowania siê w wierze. Jest œwiadomoœci¹, ¿e swojego nawrócenia nie
mo¿na stale odk³adaæ na póŸniej, zaskakuj¹ce zdarzenie tylko to
potwierdza. Jezu, przymnó¿ nam wiary.
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3.Pierwszy upadek. Wiara jest si³¹ do powstawania nawet
z najwiêkszych upadków. Nie pozwala by le¿eæ w upadku. Jest ¿alem,
skruch¹ i postanowieniem poprawy. Jest pragnieniem kroczenia prost¹
drog¹. Jest nadziej¹ na dobre ¿ycie nawet po wielkim upadku. Wiara jest
te¿ zrozumieniem, ¿e upadek nie powinien byæ dla nas zaskoczeniem.
Jezu, przymnó¿ nam wiary.
4. Spotyka swoj¹ Matkê. Wiara jest jest serdecznym otwarciem na
ludzi i na tych najbli¿szych i na tych, którzy nie s¹ krewnymi. Jest
widzeniem ludzi jako siostry i braci. Jest zdolnoœci¹ do wypowiadania
s³owa kocham i trwaniem w wiernoœci. Jest uchwyceniem tej
szczególnej chwili, kiedy to otwarcie ³¹czy siê te¿ ze specjaln¹ trosk¹
o ludzi. Jezu, przymnó¿ nam wiary.

5. Pomaga nieœæ krzy¿. Wiara jest ³ask¹ widzenia nie tylko swoich
spraw, swoich potrzeb, jest zdolnoœci¹ zauwa¿ania drugich, liczenia siê
z nimi, œwiadczenia tak¿e bezinteresownej pomocy drugiemu. Jest
poœwiêceniem na rzecz innych. W trudnej, zaskakuj¹cej chwili ma to
szczególne znaczenie. Jezu, przymnó¿ nam wiary.
6. Ociera twarz. Wiara splata siê z odwag¹ by mieæ swoje zdanie, by
zachowaæ godn¹ postawê, by nie poddawaæ siê zbiorowym z³ym
emocjom. Potrafi powiedzieæ „nie” gdy wszyscy mówi¹ „tak”
i odwrotnie umie wypowiedzieæ „tak” gdy wielu mówi „nie”. Jest
gotowoœci¹ do œwiadectwa, jest przyznawaniem siê do Jezusa nawet
w trudnym po³o¿eniu. Jezu, przymnó¿ nam wiary.
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7. Drugi upadek. Znakiem wiary jest zdolnoœæ pojednania: nie obnoszê
swoich krzywd, kiedy ktoœ zawini³, umiem przebaczyæ, kiedy ja
zawini³em, nie jestem hardy, czy uparty, umiem przeprosiæ. Wiara jest
przypomnieniem, ¿e im trudniejsza chwila, tym bardziej trzeba myœleæ
o pojednaniu. Jezu, przymnó¿ nam wiary.

8. Pociesza niewiasty p³acz¹ce. Wiara jest umiejêtnoœci¹ by weseliæ siê
z tymi, którzy siê wesel¹, p³akaæ z tymi, którzy p³acz¹, smuciæ siê
z tymi, którzy s¹ smutni, pocieszaæ tych, którzy potrzebuj¹ pocieszenia.
Jest taktownym, wyczuciem w³aœciwej postawy w szczególnej, czêsto
zaskakuj¹cej chwili. Jezu, przymnó¿ nam wiary.
9. Trzeci upadek. Wiara pomaga widzieæ w³asne upadki, nie cieszy siê
z cudzych, nie rozpowiada o nich, jest za to skora do pomocy by
podnosiæ innych z ich upadków. Nie przekreœla nikogo. Jest uczciwym
widzeniem, ¿e upadek to nie przypadek i ¿e czêsto, nie ma ¿adnego
zaskoczenia. Jezu, przymnó¿ nam wiary.

10. Z szat obna¿ony. Wiara jest zachowaniem godnoœci w ka¿dym
nawet najtrudniejszym po³o¿eniu. Jest szacunkiem dla godnoœci innych
ludzi. Nieprzyzwoitym zachowaniem cz³owiek sam siebie czêsto
pozbawia godnoœci. Wiara jest umocnieniem na zaskakuj¹ce chwile
emocji, uniesienia, podniecenia, nieopanowania, zapomnienia,
nieopamiêtania. Jezu, przymnó¿ nam wiary.
11. Przybity do krzy¿a. Wiara jest przyjêciem cierpienia tak¿e tego,
które tak siê wydaje niezas³u¿one, niesprawiedliwe, tak czêsto
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zaskakuje. Wiara nie pozwoli nigdy w niesprawiedliwoœci zadawaæ
cierpienie. Jezu, przymnó¿ nam wiary.
12. Umiera na krzy¿u. Wiara jest pamiêci¹, ¿e umieranie nie jest
zaskoczeniem nag³ej chwili ale trwaniem zawsze i a¿ do koñca. Jest
³ask¹ ostatniej chwili ¿ycia. Jest odchodzeniem z imieniem Jezusa na
ustach. Jest powierzeniem siê Jezusowi na przychodz¹c¹ wiecznoœæ.
W Twoje rêce powierzam ducha mojego. Jezu, przymnó¿ nam wiary.

13. Zdjêty z krzy¿a. Wiara jest milczeniem i pos³uszeñstwem, zdaniem
siê na innych. Jest niemoc¹ zrobienia czegokolwiek. Jest przejmuj¹c¹ do
bólu cisz¹. Jest powiedzeniem, ¿e ¿adne zaskakuj¹ce zdarzenie ju¿
mnie nie zadziwi, czy wystraszy, bo... ju¿ nie ja ¿yjê ale ¿yje we mnie
Jezus. Jezu, przymnó¿ nam wiary.

14. Z³o¿ony w grobie. Wiara jest otwarciem i prze¿yciem prawdy o
zmartwychwstaniu, jest uznaniem i wyznaniem, ¿e Jezus jest moim
Zbawicielem. Jest pos³aniem do innych, ¿e w Jezusie mamy zbawienie
i ¿e w ¿adnym innym imieniu nie ma zbawienia. Najwiêksze
zaskoczenie: grób jest pusty. Jezu, przymnó¿ nam wiary.
opr. xPK
Fotografie Drogi Krzy¿owej z Bazyliki Grobu Œwiêtego w Jerozolimie
wykonane w pierwszy pi¹tek Wielkiego Postu z myœl¹ o bie¿¹cym
numerze Wierzeniczeñ.
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Najbardziej osobiœcie
Wszystkich czytaj¹cych te s³owa z serca b³ogos³awiê
i obdarzam duchowo poca³unkiem pokoju.
Zapiski tamtej pierwszej niedzieli
W sobotê 14 marca prze¿y³em szok. Przed godzin¹ 17.30 wszed³em do
niemal pustego koœcio³a. Poza grup¹ 10 – 12 osób zwi¹zanych z chrztem
dziecka, innych osób by³o raptem 6, w tym dwie zwi¹zane z intencj¹
Mszy œw. Normalnie o tej godzinie bywa dobrych kilkadziesi¹t osób.
Prawie wszyscy skorzystali z dyspensy i za rad¹ Ksiêdza Arcybiskupa
zostali w domu, omijaj¹c koœció³ trochê tak jak miejsce zarazy.
W Kar³owicach by³o w sobotê o 19.00 a¿ 7 osób. W niedziele by³o
podobnie: cztery razy po 16 -17 osób. Nie trzeba by³o liczyæ do 50, by
nie przekraczaæ liczby zgromadzonych.
Przypomnia³em sobie trochê zabawn¹ historiê biblijn¹, jak to Abraham
wstawia³ siê przed Bogiem za mieszkañcami Sodomy. Jak znajdziesz
50 sprawiedliwych, mówi Bóg, nie ukarzê tego miasta. A jak znajdê
tylko 40 to co bêdzie, a jak tylko 30, a jak tylko 20, a jak tylko 10. Jak
znajdziesz 10 nie ukarzê tego miasta (Por. Ksiêga Rodzaju 18,20-33).
Uff , odetchn¹³em z ulg¹. Tylu siê znalaz³o.
Na szczêœcie wiêc mia³ kto œpiewaæ: „Od powietrza, g³odu, ognia
i wojny zachowaj nas Panie”. Przypomnia³em sobie jak mi opowiadano,
¿e ludzie w czasie wojny œpiewali czêsto suplikacje.
Jesteœmy na wojnie z epidemi¹. Powtarzam te s³owa modlitwy dodaj¹c:
jak najmocniej „my grzeszni Ciebie Boga prosimy... wys³uchaj nas
Panie”.
Tamtej niedzieli szczególnym umocnieniem dla mnie by³ widok twarzy
tych w³aœnie kilkudziesiêciu ludzi, którzy byli na Mszach œw. Wydawa³y
mi siê one jakoœ szczególnie piêkne. Dziêkowa³em wszystkim za t¹
wa¿n¹ obecnoœæ. Nie czu³em by ich, zapewne te¿ przestraszonych
pytaæ, jak Jezus najbli¿szych swych uczniów: „Czy i wy chcecie
odejœæ?”(Jana 6,67). Wiedzia³em co by wielu z nich powiedzia³o:
„Panie, do kogó¿ pójdziemy”(tam¿e 6,68).
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Maryja Jasnogórska u Sióstr
Klarysek w Pniewach,
peregrynacja stanê³a
Dowiedzia³em siê o odwo³aniu
w szeregu parafii nawiedzenia
Obrazu Matki Bo¿ej
Czêstochowskiej. W sumie to
oczywiste, chocia¿ w pierwszej
chwili pomyœla³em sobie, jakie to
krzepi¹ce, m¹dre i znacz¹ce by³oby
modliæ siê z biskupem i kap³anami
przed Orêdowniczk¹ nasz¹
o ustanie epidemii, a tymczasem
zdecydowano inaczej. Jasne, dla
zachowania bezpieczeñstwa
wiernych uroczystoœæ musia³aby
wygl¹daæ zupe³nie inaczej ni¿
zaplanowano, bez uroczystego
ceremonia³u. Trochê ¿al, ¿e
z obecnoœci Maryi Wspomo¿ycielki
Wiernych, Pocieszycielki
Strapionych, Uzdrowienia Chorych
, Ucieczki Grzeszników, Królowej
Ró¿añca Œwiêtego, Królowej
Rodzin, Królowej Polski,
zrezygnowano. Pomyœla³em,
a mo¿e by tak kopiê Jasnogórskiej
Madonny umieœciæ po cichu bez
fanfar we farze albo w katedrze
poznañskiej. Przecie¿ mamy iœæ
„Z Maryj¹ w nowe czasy”. Daliœmy
siê zaskoczyæ, ¿e ten „nowy czas”,
to jest „taki czas”. Za to Siostry
Klaryski w Pniewach s¹
szczêœciarami, maj¹ bezterminowe
nawiedzenie. Wiem, ¿e na pewno
tam siê gorliwie modliæ za nas
wszystkich bêd¹.
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Za jakiœ czas nawiedzenie bêdzie
kontynuowane. Obraz przyjdzie do
miejsca dok¹d ju¿ nie dotar³. Jeœli
pomys³ ten siê nie zmieni, to bêdzie
oznacza³o, ¿e do nas Maryja
Jasnogórska nie przyjdzie w swoje
œwiêto 25/26 sierpnia ale du¿o póŸniej.
Od nowa trzeba bêdzie myœleæ jak
zaplanowaæ bli¿sze przygotowanie do
tej uroczystoœci.
„Maryjo, Matko Wierzenickiej Ziemi,
Matko Ubogich, przychodzimy dzisiaj
do naszej œwi¹tyni
z nasz¹ modlitw¹ uwielbienia Twojego
Syna Jezusa Chrystusa.
Maryjo Ty trwa³aœ w wieczerniku
razem z aposto³ami na modlitwie
w oczekiwaniu na Zes³anie Ducha Œw.
Prosimy Ciê, byœ i z nami trwa³a
w czasie naszej modlitwy.
Sama pozna³aœ ogrom bólu
i cierpienia cz³owieka,
wierzymy wiêc, ¿e jesteœ przed Bogiem
wspomo¿ycielk¹
trudnych ludzkich spraw.
Jezu nasz¹ Matkê Maryjê
b³ogos³awiona w wierzenickim
wizerunku bierzemy jako patronkê
naszego uwielbienia Ciebie.”

Psalm 91
Psalmy s¹ modlitw¹ nastroju. Znamy
radosne, wielbi¹ce, lamentuj¹ce,
z³orzecz¹ce, b³agalne, przepraszaj¹ce,
pe³ne ufnoœci. Psalm 91 najbardziej
teraz siedzi mi w pamiêci. Któryœ raz
go czytam i powtarzam. Modlê siê
s³owami tego Psalmu.
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Kto przebywa w pieczy Najwy¿szego
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo,
mój Bo¿e, któremu ufam».
2
Bo On sam ciê wyzwoli z side³ myœliwego i od zgubnego s³owa .
Okryje ciê swymi piórami i schronisz siê pod Jego skrzyd³a:
Jego wiernoœæ to puklerz i tarcza.
W nocy nie ulêkniesz siê strachu ani za dnia – lec¹cej strza³y,
ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w po³udnie.
Choæ tysi¹c padnie u twego boku,
a dziesiêæ tysiêcy po twojej prawicy: ciebie to nie spotka.
Ty ujrzysz na w³asne oczy:
bêdziesz widzia³ odp³atê dan¹
grzesznikom.
Albowiem Pan jest twoj¹ ucieczk¹,
jako obroñcê wzi¹³eœ sobie
Najwy¿szego.
Niedola nie przyst¹pi do ciebie,
a cios nie spotka twojego namiotu,
bo swoim anio³om da³ rozkaz o tobie,
aby ciê strzegli na wszystkich twych
drogach.
Na rêkach bêd¹ ciê nosili,
abyœ nie urazi³ swej stopy o kamieñ.
Bêdziesz st¹pa³ po wê¿ach i ¿mijach,
a lwa i smoka bêdziesz móg³
podeptaæ.
Ja go wybawiê, bo przylgn¹³ do
Mnie;
os³oniê go, bo uzna³ moje imiê.
Bêdzie Mnie wzywa³, a Ja go wys³ucham
i bêdê z nim w utrapieniu, wyzwolê go i s³aw¹ obdarzê.
Nasycê go d³ugim ¿yciem i uka¿ê mu moje zbawienie.”
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Zawahania
Jako pos³uszny syn Koœcio³a wykona³em wszystkie zarz¹dzenia
i zamieszcza³em na stronie internetowej parafii kolejne komunikaty,
tak¿e te o dyspensach. Mówiê uczciwie, z ostatnim komunikatem nie
przysz³o mi to ³atwo, bo z pomys³em powszechnej dyspensy dla
wszystkich siê nie zgadza³em. W niedziele rano ba³em siê otworzyæ
pocztê, obawia³em siê, ¿e zostanê na niej kolejny komunikat albo dekret
by nie otwieraæ koœcio³a wcale.

Modlitwa za Pasterzy Koœcio³a
Wiem, ¿e bardzo trudno jest podejmowaæ decyzje dotycz¹ce wielu.
Wiem jak ogromna jest odpowiedzialnoœæ kiedy próbuje siê wa¿yæ
rozmaite racje. Modlê siê za Ksiêdza Arcybiskupa i wszystkich innych
Pasterzy Koœcio³a by nie byli zak³adnikami jakiœ grup politycznych i to
niewa¿ne, czy z prawa, czy z lewa ale by ich wszelkimi poczynaniami
kierowa³ tylko Duch Œwiêty.

Komunia duchowa
Wierzê w Komuniê Œwiêt¹ przyjmowan¹ duchowo, która ma tak¹ sam¹
moc jak rzeczywista ale ma to miejsce wtedy kiedy ludzie nie maj¹
mo¿liwoœci przyjêcia tej prawdziwej. Czyta³em sporo jak w obozach, na
zsy³ce ludzie powtarzali jak pamiêtali albo jak umieli gesty i s³owa
kap³ana ze Mszy œw., jak okruszynkê chleba wcale nie konsekrowanego
przyjmowali jako Œwiêty Chleb. Jestem przekonany, ¿e tam by³
prawdziwy Chrystus. Pragnêli, marzyli, œnili o tym by choæ jeszcze raz
przyj¹æ prawdziw¹ Komuniê Œwiêt¹. Przypomnia³em sobie jedne
odwiedziny u chorego. Powiedzia³ do mnie: jak ja bym chcia³ móc
chocia¿ jeden raz byæ normalnie w koœciele i tak razem z innymi przyj¹æ
Komuniê Œwiêt¹. Potem dziêkowa³, ¿e go odwiedzam ka¿dego miesi¹ca
i doda³: lubiê codziennie s³uchaæ transmisji w radio Mszy œw. Kiedy tam
w koœciele udzielaj¹ wiernym Komunii Œwiêtej, ja te¿ mówiê wtedy
„amen”. Tak przyjmowana duchowa komunia ma rzeczywist¹ si³ê, bo
za ni¹ stoi wiara i prawdziwa niemoc.
Daj Panie Bo¿e by wielu z tych którzy prze¿ywali Mszê œw. w telewizji
i radio mia³o poczucie czegoœ utraconego, by naprawdê w poczuciu
wiary i niemocy przyjmowa³o duchow¹ komuniê.
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Trochê wiem, jak niektórzy prze¿ywaj¹ transmisje. Niejedno œniadanie
albo niejeden obiad przy tej okazji siê zjad³o, oszczêdnoœæ czasu, do
tego dwie uczty naraz, wszystko mo¿na pogodziæ, dwa wa¿ne telefony
siê odebra³o albo wykona³o, jak tam by³o coœ nudnego, to siê sprawdzi³o
co na innych kana³ach pokazuj¹. Tak czêsto bywa i trochê siê boje by to
te¿ nie zosta³o uœwiêcone pobo¿nym opowiadaniem o... komunii
duchowej.

Internetowy duch
Niew¹tpliwie ciekawym znakiem jest zainteresowanie wielu osób, to
rejestrujê na podstawie docieraj¹cych informacji, internetowym
przekazem religijnym. To mo¿e byæ pewn¹ szans¹ dla Koœcio³a na
przysz³oœæ, powiem, szczypt¹ optymizmu i nadziei. Koœció³ jako
internetowy nadawca, jako ewangelizator sieci, widaæ to od lat, nie
nad¹¿a w postêpie i nie ma co siê nawet temu dziwiæ. On trwa od
wieków wieków. Ma wypracowane i trochê zastane struktury. Kiedy
nagle b³ysnê³o tyle pomys³ów i inicjatyw, w tym obszarze mo¿e
rzeczywiœcie zajœæ du¿a zmiana. Ludzie, którzy czêsto byle jak
korzystaj¹ z internetu, maj¹ okazje zobaczyæ inny przekaz, który odkryli
dla siebie, po który impulsem naturalnego braku „na ¿ywo” siêgnêli
w³asn¹ rêk¹. Tego dot¹d nie robili. Ten nawyk, ta ciekawoœæ, mo¿e
okazaæ siê trwalsza. Telewizyjny przekaz transmisji jest bardziej ulotny.
Cieszy mnie to kiedy s³yszê, ¿e ten s³ucha³ tego, ten ogl¹da³ coœ, tamten
odkry³ tamto. Sygna³y w tym wzglêdzie dotar³y do mnie od ludzi,
sk¹din¹d dobrych i kochanych, których a¿ tak nie podejrzewam o g³êbie
¿ycia duchowego.

Niezwyk³y œlub
Wyj¹tkowo zgadzam siê na zawarcie ma³¿eñstwa w okresie Wielkiego
Postu. Praktyka Koœcio³a w tym wzglêdzie jest oczywista i œciœle jej
przestrzegam. Ale od regu³y s¹ wyj¹tki. Tym wyj¹tkiem s¹ jasne
oœwiadczenia par, ¿e pragn¹ dla siebie sakramentu ma³¿eñstwa i ¿e ich
uroczystoœæ w koœciele nie bêdzie ³¹czy³a siê w zabaw¹ weseln¹ bo jej
po prostu nie bêd¹ robiæ.
W tym roku na marzec zg³osi³y siê dwie takie pary. Jedn¹ trochê na
pocz¹tku podejrzewa³em, jak na szczêœcie siê okaza³o bezpodstawnie,
¿e mog¹ kombinowaæ coœ ze sal¹. W marcu ³atwo o wynajem. Troszkê
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ich dopyta³em dlaczego tak chc¹. Przekonali mnie i 14 marca
widzia³em, ¿e rzeczywiœcie s³owa dotrzymali. By³a œciœle rodzinna
skromna uroczystoœæ.
W drugim wypadku ze œlubem zaplanowanym na 28 marca, w¹tpliwoœci
nie mia³em wcale. Zg³osi³a siê na ten dzieñ para, która ju¿ niestety ¿y³a
5 lat na tzw. kontrakt cywilny. Od razu mówili, my bêdziemy tylko sami
i œwiadkowie. Na to siê nie zgodzi³em. Rodzice, jeœli ich macie, te¿
musz¹ byæ. Innych goœci zapraszacie wed³ug uznania ale Rodzic jest
kimœ wyj¹tkowym.Wasz œlub dla nich ma byæ i zapewne jest te¿ bardzo
wa¿nym wydarzenie ich ¿ycia i w takiej chwili nie mog¹ byæ pominiêci.
Powiedzieli rodzicom i jeszcze babci i jeszcze jednej innej m³odej
osobie. W czwartek 19 zadzwoni³ telefon: tak siê boimy o ten nasz œlub.
Czy mo¿emy go przyspieszyæ o tydzieñ. ¯artem odpowiedzia³em, ju¿
tak siê nie mo¿ecie doczekaæ? Cieszê siê, ¿e tak bardzo wam teraz
zale¿y. W Kicinie odbyli spowiedŸ przedœlubn¹. Pomog³em im
w umówieniu ich z ksiêdzem Marianem Sikor¹, którego naprawdê cenie
jako gorliwego duszpasterza. Da³em im ostatni numer „Wierzeniczeñ”,
ten z rachunkiem sumienia, prosi³em by go uwa¿nie przeczytali. Przed
uroczystoœci¹ œlubn¹ powiedzieli mi, ¿e s¹ bardzo zadowoleni, ¿e tam
byli. Tak bardzo ¿eœmy siê bali.
Mieli wyj¹tkowego nosa. Gdyby przyjechali 28 marca, to œwietle
wprowadzonych ograniczeñ zgromadzeñ do 5 osób i zakazie wszelkich
tak¿e prywatnych spotkañ rodzinnych, ich uroczystoœæ by³aby
niemo¿liwa. Na szczêœcie przyszli w sobotê 21 marca. Wiadomo
w jakim nastroju siê ju¿ wszystko odbywa³o. Czu³o siê niezwyk³oœæ
chwili. Jednak w ¿aden sposób siê nie spieszy³em. Mia³em dla nich czas,
du¿o czasu. Tak¿e dla rodziców i babci. Czu³em, ¿e oni te¿ ciesz¹ siê t¹
chwil¹. Wcale nie odczuwa³em, ¿e gdzieœ siê spiesz¹. Jeszcze d³ug¹
chwilê, chocia¿ ich by³a taka garsteczka, pozostali w koœciele po
zakoñczeniu uroczystoœci. „Koronowirusowym” nowo¿eñcom, ¿yczê
specjalnie samych obfitych ³ask Bo¿ych (bez ¿adnego wirusa).

Uznanie
Doceniam i wrêcz podziwiam wielki wysi³ek jaki wk³adaj¹ rz¹dz¹cy
i w³adze wszystkich szczebli, tak¿e s³u¿by medyczne i porz¹dkowe w
akcjê przeciwdzia³ania epidemii. To jedno podkreœlê: nikt nie chcia³by
byæ teraz na ich miejscu, nikt kto ma odrobinê uczciwoœci nie powie,
¿e zrobi³by to lepiej. Te kilkanaœcie dni pokazuje, ¿e nie chcemy jako
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wspólnota pañstwowa daæ siê zaskoczyæ trudnemu biegowi wypadków.
T¹ akcjê trzeba wspieraæ i nie wolno w jakikolwiek sposób
przeszkadzaæ. Oczywiste wiêc s¹ pewne ograniczenia, które przyjmuj¹
na siebie wszyscy, w tym tak¿e wspólnota Koœcio³a. Tym niemniej,
wariant niemal prawie pustego koœcio³a w tak dramatycznym czasie,
trudno mi przyj¹æ za odpowiedni.

Zostaæ w domu
W te trudne dni wielu ludzi rzeczywiœcie powinno zostaæ w domu
i mocno uwa¿aæ na siebie. Co do tego nie ma ¿adnych w¹tpliwoœci.
Wielu starszych pomimo podesz³ych lat, przewlek³ych chorób,
rozmaitych niesprawnoœci, spowiada siê, ¿e nie byli w koœciele na
Mszy œw. Maj¹ tak zakodowane poczucie obowi¹zku, ¿e czêsto nie
widz¹ tej swojej niemocy. Oni w pierwszym rzêdzie powinni korzystaæ
z dyspensy. To samo dotyczy wszystkich przeziêbionych, którzy
mówi¹, jakoœ muszê przechodziæ. Tu w³aœnie trzeba uwa¿aæ. by nie
zaszkodziæ sobie i innym. Jest jeszcze szereg innych
usprawiedliwionych przypadków.
Mimo wszystkich obaw, przy zachowywaniu wszêdzie du¿ej
ostro¿noœci, w ograniczonym zakresie ludzie podejmuj¹ drobne
aktywnoœci, wychodz¹ na ulicê i wchodz¹ jednak do rozmaitych miejsc.
Rzeczywiœcie widaæ w kolejne dni ¿e, ruch wszêdzie zamar³ i chyba
skoñczy³y siê nerwowe wykupy towarów. W niedzielê sklepy s¹
w wiêkszoœci zamkniête. Œwi¹tynia jest otwarta, choæ praktycznie ju¿
teraz w 3 epidemiczn¹ niedzielê, nie dostêpna. Jedno z miejsc strachu,
a nie ³aski.

Kogo to cieszy
Wiem kogo mo¿e cieszyæ widok prawie pustych koœcio³ów. Wiem kto
bêdzie robi³ wszystko by ten stan podtrzymaæ i by trwa³ on jak
najd³u¿ej, wiem czyje marzenia siê spe³niaj¹.
Pana Boga teraz proszê by dal mi teraz tak¹ wiarê jak¹ mia³ kiedyœ
Abraham, który uwierzy³ w Bo¿e obietnice wbrew nadziei jak¹ móg³by
mieæ stary cz³owiek, ¿e zostanie ojcem licznego, podkreœlam to s³owo
„licznego” ludu. Lekko siê bojê, by przy wspó³czesnym rozchwianiu
ludzkich postaw, pomys³ powszechnej dyspensy nie okaza³ siê najbardziej zaraŸliwy w sercach ludzi. Przymnó¿ mi Bo¿e wiary bym uwierzy³
wbrew nadziei i trochê „zaradŸ memu niedowiarstwu” (Marka 9,24) .
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PrzyjdŸcie do Mnie wszyscy, który utrudzeni i obci¹¿eni jesteœcie, a Ja
was pokrzepiê” (Mateusza 11,28). Szczególnie wa¿ne wydaje mi siê to
pierwsze s³owo „przyjdŸcie”. Nie „uciekajcie”, nie „chowajcie siê”, Na
pewno b¹dŸcie ostro¿ni, uwa¿aj¹cy na siebie i innych ale jednak
„przyjdŸcie”. Teraz nie mo¿emy. Teraz siê boimy.

Uprzejmie na siebie donoszê
W czwartek 26 marca odbieram telefon z poza parafii. Czy wpuœci nas
ksi¹dz do koœcio³a w niedzielê na Mszê œw.? W g³osie wyczuwam
desperacjê. Tak nam zale¿y, do siebie nie pójdziemy. Nie ma szansy siê
dostaæ. Limit 5 osób. B¹dŸcie w Kar³owicach w sobotê o 19.00.
Powinno byæ najspokojniej i do tego bezpiecznie. Przyszli rodzinnie:
ma³¿eñstwo z 5 dzieci w ró¿nym wieku, do tego œwietnie przygotowani
do liturgii. Dzieci (jeden ju¿ prawie doros³y) czyta³y lekcje, tato œpiewa³
psalm. Widaæ naturaln¹ piêkn¹ gorliwoœæ. Promieñ radoœci. W darze od
nich otrzyma³em upieczony domowy i jak potem spróbowa³em,
smakowity chleb. Ten chleb, niezwyk³y chleb, pachnia³ mi przez ca³¹
niedzielê wiar¹ i pobo¿noœci¹ tych ludzi. Bo¿e b³ogos³aw temu domowi.
W zwi¹zku z t¹ zaistnia³¹ sytuacj¹ uprzejmie donoszê, ¿e przekroczy³em
limit osobowy.... ¯ycie pisze najlepsze scenariusze.

To jest tylko moje s³owo
Te s³owa to s¹ tylko moje zapiski, nie s³owo objawione,
z którym koniecznie trzeba siê zgadzaæ i nie mo¿na (nie wypada) mieæ
innego zdania. Ka¿dy prze¿ywa inaczej, ka¿dy musi byæ prawdziwy.
Mo¿na myœleæ (prze¿ywaæ) podobnie, mo¿na trochê inaczej.
Przed wszystkimi klêkam w duchu i ka¿dego w te szczególne dni
zawierzam prowadzeniu Bo¿emu.
x Przemys³aw Kompf
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Zapiski w zwi¹zku z Wielkim Tygodniem
Kap³añski Wielki Czwartek: s³u¿ba
W Kap³añski Wielki Czwartek powtarzam, ¿e bardzo kocham Koœció³,
pragnê najlepiej jak umiem go budowaæ. Rozumiem wszelkie ludzkie
wady i u³omnoœci, tak¿e grzechy. Dlatego mówiê sobie i innym: nie na
ludziach budujcie swego ¿ycia, bo ci
zawsze, nawet najlepsi mog¹ gdzieœ,
kiedyœ zawieœæ. Zawieœæ mog¹ i ci
wielcy i ci mali. budujcie na Jezusie
i z Jezusem, który dziœ tak samo wo³a:
„Odwagi! To ja jestem, nie bójcie
siê” (Mateusza 14,27).
Nieodmiennie wierzê w œwiêt¹ Moc
Eucharystii., uzdrawiaj¹c¹
i pokrzepiaj¹c¹, która jest darem
Jezusa dla Koœcio³a i jest darem
Koœcio³a dla ludzi. Nieustannie te¿
zastanawiam siê, jak mnie s³abego
i grzesznego, Jezus przywo³a³ do
s³u¿by bym by³ szafarzem tego daru.
B³ogos³awiê wszystkich, którzy przez
moje s³abe i niegodne rêce ten dar
przyjmowali i przyjmuj¹.
W ten szczególny czas czujê odpowiedzialnoœæ pasterza za swoje
„owce”. Nie chcê by siê rozprasza³y. Nie chcê jako pasterz wystraszyæ
„owiec”.

Wielki Pi¹tek: samotna mêka i zgon Zbawiciela
W Wielki Pi¹tek, dzieñ Mêki Zbawiciela widzê jak nie maj¹c
doœwiadczenia zbawienia s³abi jesteœmy. Tyle widzieliœmy, na tyle
patrzy³y nasze oczy i tyle s³yszeliœmy. Jezus aresztowany, Uczniowie,
jeszcze nie tak dawno gotowi oddaæ ¿ycie za Jezusa, zostawili Go.
Zrobili to w strachu o w³asne ¿ycie. Uciekli, pochowali siê u siebie
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w swoich domach i pewnie modlili siê ¿eby nikt ich nie odkry³, ¿eby
byli bezpieczni i ¿eby temu biednemu Jezusowi nic siê nie sta³o.
Tylko Maryja, kilka niewiast i ten najm³odszy Jan mieli odwagê by
przyjœæ i stan¹æ przy Jezusie gdy opuszczony przez swoich, skazany
przez ³otrów, umiera³. Ktoœ jednak mia³ odwagê przyjœæ, chocia¿
zapewne te¿ po ludzku siê ba³. Misterium wiary, odwagi, roztropnoœci,
strachu i samotnoœci.

Wielki Pi¹tek i spojrzenie na Maryjê, Niewiastê Bolesn¹
„Wiara Maryi prze¿ywa swój najbardziej heroiczny moment na
Kalwarii, kiedy jej Syn zostaje odarty z szat, gdy rzucaj¹ losy o Jego
tunikê, któr¹ prawdopodobnie ona utka³a: gdy przybijaj¹ Go do krzy¿a
i podnosz¹ w górê, a Bóg nie zsy³a zastêpu anio³ów, ¿eby pokona³
niesprawiedliwoœæ i zazdroœæ. O trzeciej po po³udniu, wydaj¹c g³oœny
okrzyk, Jezus odda³ ducha. Potem martwy, zosta³ przebity w³óczni¹
¿o³nierza. Jezus nie odczu³ ju¿ tego, ale Maryja tak. Nawet po œmierci
nie zostawili jej Syna w spokoju. Tego popo³udnia, gdy obietnica
zbawienia umar³a na jej oczach, Dziewica z Nazaretu osi¹gnê³a szczyt
wiary.”
(z piêknej ksi¹¿ki „Maryja z Nazaretu”, której autorem jest
Jose H. Prado Flores, Wydawnictwo Œw. Wojciech, Poznañ 2017, s.108)

Wielka Sobota: tak cicho przy grobie
Trochê dziwnie co roku prze¿ywamy
ten dzieñ. Po Wielkim Pi¹tku, kiedy
by³o tyle ciszy, p³aczu i lamentu,
w sobotê idziemy do koœcio³a
z koszyczkiem, szykujemy siê do
domowego œwiêtowania Wielkanocy,
uroczystego œwi¹tecznego,
rodzinnego posi³ku. Niektórzy s¹ ju¿
w stanie œwi¹tecznej radoœci i ma³o
skupiaj¹ siê zatrzymuj¹c siê przy
grobie Pañskim, który nie jest pusty.
W tym roku tego nie ma. Wymowny
czas. Dzieñ po zgonie Jezusa jest

18

dniem ciszy, spokoju i zadumy. Trochê siê lêkamy, boimy, czujemy
bardziej bezradnoœæ i pytamy co dalej.? „Bo¿e mój Bo¿e mój, czemuœ
mnie opuœci³” (Mateusza 27,46).

Niedziela Zmartwychwstania: „Pokój wam”
Niedziela Zmartwychwstania. Zaskoczenie i zdumienie. Wydaje im siê,
¿e widz¹ zjawê. Jezu, to Ty ¿yjesz? Nie umar³eœ? Przecie¿ Józef
i Nikodem z³o¿yli Cia³o Twe do grobu. Jesteœmy zamkniêci, jak ¿eœ siê
tutaj do nas dosta³?
„Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniêtych, Jazu Zmartwychwsta³y
ze œladami mêki. Ty jesteœ z nami, zeœlij swego Ducha, Panie nasz
i Bo¿e uzdrów nasze ¿ycie”. Nucê to co kiedyœ tak wpad³o mi w ucho
i w serce.
Przychodzisz Jezu mimo drzwi zamkniêtych. Nie jesteœ obra¿ony na
nikogo, na nikogo siê nie gniewasz, nikomu nie wymawiasz, nie
mówisz na kim siê zawiod³eœ. Wszystkim mówisz: „Pokój wam”
(Jana 20,19).
x Przemys³aw Kompf
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Pomogliœmy w potrzebie
Nikt z nas nie chcia³by prze¿yæ po¿aru w swoim mieszkaniu. Jedn¹
z rodzin mieszkaj¹cych w Wierzenicy to nieszczêœcie spotka³o. Zapewne
d³ugo zostanie w ich pamiêci noc z 2 na 3 marca, kiedy najm³odsze
z dzieci przebudziwszy siê oko³o 2 godz. spostrzeg³o ogieñ w mieszkaniu. Bogu niech bêd¹ dziêki, ¿e to dziecko siê przebudzi³o i rodzina
ocala³a. Ile minut dzieli³o ich od œmierci trudno powiedzieæ. Zapewne
niewiele. Ogieñ nie strawi³ na szczêœcie ca³ego mieszkania ale tam gdzie
powsta³, czyli w ³azience zniszczenie by³o ca³kowite. Stra¿ po¿arna
zdo³a³a ogieñ opanowaæ. Nie przeniós³ siê on na nastêpne mieszkania.
Kiedy nieszczêœcie dotyka ludzi niezamo¿nych, straty s¹
zwielokrotnione. Nie maj¹ z czego naprawiaæ, pozostaje bezsilnoœæ.
Kilka lat temu pomagaliœmy w³aœnie tej rodzinie w zagospodarowaniu
poddasza. Mieszkanie w 6 osób w jednym pokoju, to s¹ trudne warunki
¿yciowe. W ramach pomocy Rodzina Rodzinie uda³o nam siê
doprowadziæ do tego, ¿e na poddaszu zrobione zosta³y 3 niedu¿e pokoje
oraz ma³a ³azienka. Dorastaj¹ce dzieci wreszcie znalaz³y swój k¹t.
Pomoc materia³owa której udzieliliœmy zosta³a dobrze wykorzystana.
Teraz ponownie stanêliœmy przed piln¹ potrzeb¹ wsparcia. Pomys³
zbiórki zrodzi³ siê spontanicznie, kiedy po oglêdzinach mieszkania
i ustaleniu zakresu potrzebnej pomocy, by³o jasne, ¿e rodzina dotkniêta
tym nieszczêœciem sama sobie nie poradzi. Przed koœcio³em zebraliœmy
2080 z³. Na konto wp³ynê³o 1600 z³. Za te pieni¹dze zosta³y zakupione
i przekazane ju¿ w wiêkszoœci na drugi dzieñ potrzebne materia³y.
W ci¹gu tygodnia zakupy uzupe³nialiœmy, Poza elektryk¹, której koszta
naprawy wziê³a na siebie opieka spo³eczna, jako wspólnota miejsca
pomogliœmy pokryæ olbrzymi¹ czêœæ wydatków zwi¹zanych z remontem
³azienki i mieszkania. Do soboty 21 marca zrealizowanych zosta³o,
warto dodaæ, w³asnym wysi³kiem rodziny, du¿o prac naprawczych.
Pomoc na pewno siê nie zmarnowa³a.
Bardzo dziêkujê wszystkim, którzy dok³adaj¹c swój grosz, wsparli
to nadzwyczajne dzia³anie naszego Zespo³u Caritas. Parafia jest
miejscem wokó³ którego skupiaj¹ siê ludzie. Modlitwa na Mszy œw.
i rozwa¿anie S³owa, powinno budowaæ nasz¹ wra¿liwoœæ tak¿e na
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trudne doœwiadczenia innych ludzi. Daje te¿ nam nadziejê,
¿e w potrzebie nie zostaniemy sami. Kiedy przed nastêpn¹ niedziel¹
og³oszony zosta³ stan epidemii i nagle ludzi na Mszy œw. niedzielnej
uby³o, pomyœla³em sobie: „drugie szczêœcie w nieszczêœciu”, kto dziœ
wiedzia³by, ¿e trzeba komuœ pomóc.
x Przemys³aw Kompf

Podziêkowanie rodziny
Ca³a rodzina nasza jest ogromnie wdziêczna z wszystkich naszych serc
za udzielon¹ pomoc i zaanga¿owanie Ksiêdza Proboszcza Przemys³awa
i Wszystkich Osób, które dziêki swoim wra¿liwym sercom w tak trudnej
chwili pomogli naszej rodzinie.
Dziêkujemy bardzo, pozdrawiamy i ¿yczymy du¿o zdrowia.

Dodatek nie tylko na te œwiêta
Liturgiczne Znaki Wielkiego Tygodnia
W Wielki Czwartek Koœció³ odprawia Mszê œw. jako szczególn¹
Pami¹tkê Ostatniej Wieczerzy, czyli uroczystego spotkania Jezusa
z uczniami. To w³aœnie wtedy przy tamtym spotkaniu Jezus wzi¹³ chleb,
modli³ siê nad nim, po³ama³ i rozda³ uczniom mówi¹c bierzcie i jedzcie,
to jest Cia³o Moje. Te sam gest powtórzy³ trzymaj¹c kielich wype³niony
winem. Bierzcie i pijcie, to jest Moja Krew. Po czym doda³: To czyñcie
na moj¹ pami¹tkê. Ka¿da Msza œw. jest pami¹tk¹ tamtej wieczerzy
i uobecnieniem Jezusa dzisiaj w Chrystusowym Koœciele.
Przed rozpoczêciem liturgii o³tarza, kap³an obmywa ludziom nogi.
W czasie tamtej wieczerzy to samo uczyni³ Jezus swoim uczniom. To
przypomnienie. Chrystusowe Kap³añstwo jest s³u¿b¹. Nie, ¿eby ludzie
wam s³u¿yli ale wy s³u¿ycie ludziom.
W Wielki Pi¹tek w dniu samotnej mêki i œmierci Jezusa w centrum stoi
krzy¿. Kap³an w czasie liturgii intonuje „Oto drzewo krzy¿a, na którym
zawis³o zbawienie œwiata” Ludzie odpowiadaj¹ „pójdŸmy z pok³onem”.
Adorujemy Jezusa ukrzy¿owanego.
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Stawiaj¹c monstrancjê z Najœwiêtszym Sakramentem przy grobie kap³an
i wszyscy, którzy znaj¹ t¹ pieœñ œpiewaj¹: „Odszed³ Pasterz nasz, co
ukocha³ lud. O Jezu dziêki Ci za Twej mêki trud”.
Potem jest czuwanie przy grobie i cisza.
W Wielk¹ Sobotê wieczorem Mszê œw. Zmartwychwstania poprzedza
liturgia œwiat³a. Przed œwi¹tyni¹ rozpala siê ogieñ, œwiêci siê nowy
Pascha³ Wielkanocny z oznaczon¹ dat¹ kolejnego roku. „Chrystus
wczoraj i dziœ ten sam na wieki”. Wkraczaj¹c do œwi¹tyni z zapalonym
Pascha³em kap³an intonuje „Œwiat³o Chrystusa”. Ludzie odpowiadaj¹
„Bogu niech bêd¹ dziêki”. Od œwiecy bêd¹cej znakiem Chrystusa,
Œwiat³oœci Œwiata, ludzie zapalaj¹ swoje paschaliki, œwiece swojego
¿ycia.. W symbolicznym geœcie œwiat³o Chrystusa przyjmujemy jako
coœ najwa¿niejszego dla siebie. Przekazujemy je te¿ dalej innym, bo
Chrystusem jako œwiat³em mamy dzieliæ siê z innymi. Tego œwiat³a nie
chcemy zostawiaæ tylko dla siebie. Kap³an œpiewa radosne orêdzie
wobec wszystkich zgromadzonych w œwi¹tyni (tzw.„exultet”).
Liturgia s³owa tego wieczoru (tej nocy) jest rozbudowana.
W ¿adnym dniu nie odczytuje Koœció³ tyle tekstów Starego Testamentu.
Wspominamy zbawcze dzie³a Boga: stworzenie œwiata, wyprowadzenie
w dniu wyjœcia z domu egipskiej niewoli, prorock¹ mesjañsk¹
zapowiedŸ nowego i wiecznego przymierza.

Potem rozbrzmiewa radosne Alleluja. Jezus przeszed³ ze œmieci do
¿ycia. Ewangelia Zmartwychwstania. Jezus ¿yje. Zmartwychwsta³
Jezus nasz Pan. On ¿yje. Wokó³ Niego gromadzi siê Lud Nowego
Przymierza. Znakiem przymierza jest chrzest œwiêty. W Wielk¹
Sobotê uroczyœcie odnawia siê przyrzeczenia chrzcielne. Przedtem
œwiêci siê wodê chrzcieln¹ i odmawia (œpiewa siê) litaniê do
Wszystkich Œwiêtych. „Œwiêtymi b¹dŸcie, bo ja jestem œwiêty”
(I List Piotra 1,16)
Po liturgii o³tarza, Procesja Zmartwychwstania: figura Jezusa
Zmartwychwsta³ego, zwyciêskiego Pasterza na przodzie. Dzwony,
radosny œpiew: „Weso³y nam dzieñ dziœ nasta³”..
opr. xpk
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Zanim przyst¹pisz
do sakramentu pokuty przeczytaj !
Wiele osób nie robi rachunku sumienia. Przystêpuje do
sakramentu pojednania z tym co sobie w ostatniej chwili
przypomni. To nie jest ¿adna praca nad sob¹.
Przypominam i k³adê do serca ka¿demu s³owa wspania³ego nauczyciela
Koœcio³a i ucznia Jezusa œw. Jana Aposto³a:
„Jeœli mówimy, ¿e nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy
i nie ma w nas prawdy. Je¿eli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako
wierny i sprawiedliwy odpuœci je nam i oczyœci nas z wszelkiej
nieprawoœci.... Dzieci moje, piszê wam to dlatego ¿ebyœcie nie grzeszyli.
Jeœliby nawet ktoœ zgrzeszy³, mamy Rzecznika u Ojca - Jezusa
Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiar¹ przeb³agaln¹ za
nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz równie¿ za grzechy ca³ego
œwiata” (1 list Jana 1,8-9 i 2,1-2).

I. Grzechy przeciwko Bogu:
Nie wierzy³em w Boga.
Zapar³em (wyrzek³em) siê Boga.
Nie chcia³em poznawaæ wiary, nie pracowa³em nad tym by
pielêgnowaæ i pog³êbiaæ swoj¹ wiarê.
Zaniedbywa³em modlitwê. Nie modli³em siê wcale.
Nie powierza³em siê Bogu w sprawach dnia codziennego (bardzo
rzadko to czyni³em).
Nie œwiêtowa³em dni œwiêtych, nie uczêszcza³em na Mszê œw. (podaæ
trzeba ile razy), czêsto siê spóŸnia³em. Nie uwa¿a³em na Mszy œw..
Przyjmowa³em Komuniê Œw. nie bêd¹c w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej,
bêd¹c w grzechu ciê¿kim.
Imiê Bo¿e wymawia³em bez szacunku, bezmyœlnie, mówi³em nie raz
„o Bo¿e”, „o Jezu” itp.

II Grzechy przeciwko bliŸnim, sobie i otaczaj¹cemu œwiatu
Nie zawsze szanowa³em swoich rodziców, rodzeñstwo,
wspó³ma³¿onka,
K³óci³em siê z rodzicami, rodzeñstwem, wspó³ma³¿onkiem, i innymi
bliskimi mi osobami,

2 [158] 2020

23

Nie pomaga³em swoim najbli¿szym chocia¿ potrzebowali pomocy,
tak¿e innym osobom, dla swojej wygody œwiadomie odmawia³em
pomocy pod pozorem, ¿e jestem zajêty, zmêczony itd.,
Wstydzi³em siê swoich rodziców (z powodu choroby, wieku,
niesprawnoœci, ubóstwa, braku wykszta³cenia, pochodzenia ze wsi itd.).
Dokucza³em kolegom, kole¿ankom, innym ludziom.
Naœmiewa³em siê ze starszych osób, niepe³nosprawnych kalekich,
chorych. Czêsto lekcewa¿y³em innych ludzi, uwa¿a³em siê za kogoœ
lepszego.
Bi³em siê z rówieœnikami (wyrz¹dzi³em przy tej okazji komuœ
krzywdê).Bi³em m³odszych i s³abszych od siebie.
Pozbawi³em ¿ycia cz³owieka (trzeba podaæ okolicznoœci).
Nie dba³em o swoje zdrowie: niekiedy nieodpowiednio siê ubiera³em,
nie uwzglêdniaj¹c pogody nara¿a³em siê w ten sposób na choroby (na
przeziêbienie, inne).
Objada³em siê w nadmierny sposób dopuszczaj¹c do przejedzenia siê,
wrêcz do ob¿arstwa.
Szkodzi³em sobie na zdrowiu (poprzez palenie papierosów, próbowanie
i za¿ywanie narkotyków i nadu¿ywanie alkoholu, branie niepotrzebnych
lekarstw.
Nara¿a³em siebie poprzez ryzykowne zachowania, które mog³y
skutkowaæ (albo skutkowa³y) zagro¿eniem mojego ¿ycia lub zdrowia
(skaka³em niepotrzebnie z czegoœ, robi³em niebezpieczne eksperymenty,
wykonywa³em ryzykowne nadmiernie obci¹¿aj¹ce æwiczenia,
prowadzi³em samochód nietrzeŸwy, z nadmiern¹ prêdkoœci¹.,
brawurowo wyprzedza³em innych u¿ytkowników drogi).
Marnowa³em czas, zaniedbywa³em wykonywanie swoich obowi¹zków
(szkolnych, zawodowych, domowych). Spêdza³em nadmiern¹ iloœæ
czasu przy komputerze, telewizorze, telefonie.
Nie szanowa³em cudzej w³asnoœci, po¿ycza³em od kogoœ i nie oddawa³em (mo¿na podaæ co), krad³em pieni¹dze bliskim i obcym osobom.
Krad³em towar w sklepach, nie chcia³em p³aciæ za niego, przedmioty
u kogoœ w mieszkaniu, w innych miejscach (jeœli chodzi o wiêksz¹
wartoœæ trzeba podaæ konkretnie co to by³o).
By³em nieuczciwy jeszcze w innych sposób: jeŸdzi³em w komunikacji
zbiorowej bez wa¿nego biletu, nie oddawa³em znalezionej cudzej
w³asnoœci, chocia¿ wiedzia³em do kogo ona nale¿y.
Bezmyœlnie niszczy³em przyrodê. Niszczy³em w³asnoœæ wspóln¹
(zdemolowa³em, uszkodzi³em przystanek, ³awkê w parku, sprzêt szkolny
lub inny, cudz¹ w³asnoœæ - trzeba podaæ co).
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Namawia³em innych do z³ego (do picia alkoholu, brania narkotyków,
palenia papierosów, do kradzie¿y - podaæ trzeba czego, do
podejmowania nieobyczajnych zachowaæ - trzeba podaæ jakich np. do
publicznego obna¿ania siê, gorsz¹cego za³atwiania potrzeb
fizjologicznych itp., do niszczenia czegoœ - trzeba podaæ czego, do
podejmowania przez innych ryzykownych dla ¿ycia i zdrowia zachowañ
np. skakania niepotrzebnie z czegoœ, udzia³u w niebezpiecznych
eksperymentach, wykonywania ryzykownych æwiczeñ, podejmowania
nazbyt obci¹¿aj¹cego wysi³ku, do prowadzenia samochodu w stanie
nietrzeŸwym, z nadmiern¹ prêdkoœci¹, brawurowego wyprzedzania
innych u¿ytkowników drogi itp., do sk³adania fa³szywych zeznañ
i krzywoprzysiêstwa).
Nosi³em urazy i uprzedzenia wobec innych osób (trzeba podaæ wobec
kogo). Nie chcia³em przebaczyæ komuœ (trzeba podaæ komu).
Obmyœla³em i realizowa³em zemstê wobec osób do których czu³em
niechêæ. Nie chcia³em i nie umia³em przeprosiæ chocia¿ ewidentnie
czu³em, ¿e zawini³em.
Przeklina³em, pos³ugiwa³em siê mow¹ wulgarn¹, by³em przez to
zgorszeniem dla innych, wulgarnie odzywa³em siê do innych ludzi,
wyzywa³em ich za pomoc¹ ordynarnych s³ów.
Wiele razy dla doraŸnych korzyœci k³ama³em, nie mówi³em prawdy
o sobie, przeinacza³em fakty z mojego ¿ycia, nie przyznawa³em siê do
winy, fa³szywie zaznawa³em, dopuœci³em siê krzywoprzysiêstwa.
Drêczy³em zwierzêta. Nie dba³em o nie chocia¿ podlega³y mojej opiece
(nie dawa³em jedzenia, nie wyprowadza³em na spacer, nie dba³em
w chorobie o zdrowie, o szczepienia itp) .
Marnowa³em ¿ywnoœæ, wyrzuca³em do œmietnika jedzenie.
Ogl¹da³em pornografiê, ogl¹da³em wiele innych treœci pe³nych
brutalnoœci, przemocy.
Po¿¹da³em fizycznie inne osoby (kobiety, mê¿czyzn), rozmyœla³em
z upodobaniem o seksie, publicznie obna¿a³em siê, tak¿e w obecnoœci
innych osób.
Uprawia³em samogwa³t.
Uprawia³em seks poza ma³¿eñstwem, cudzo³o¿y³em (z jedn¹ osob¹,
tych osób by³o wiêcej, zdradza³em wspó³ma³¿onka, pope³nia³em czyny
homoseksualne).
¯y³em w zwi¹zku cywilnym (nie traktowa³em ma³¿eñstwa jako
sakrament), ¿y³em w trwa³ym konkubinacie.
Utrzymywa³em romans z osob¹ pozostaj¹c¹ w zwi¹zku ma³¿eñskim.
Sam bêd¹c osob¹ zamê¿n¹ utrzymywa³em romans pozama³¿eñski.

2 [158] 2020

25

Dopuœci³em do przerwania ci¹¿y. Namawia³em do tego. Godzi³em
siê na stosowanie szkodliwej dla zdrowia (kobiet) antykoncepcji.
Wierzê, ¿e Mi³osierdzie Bo¿e jest dla mnie grzesznika.
Na zamkniêcie znowu œw. Jan:
„Piszê do was dzieci, ¿e dostêpujecie odpuszczenia grzechów ze
wzglêdu na Jego Imiê. Piszê do was ojcowie, ¿e poznaliœcie tego, który
jest od pocz¹tku. Piszê do was m³odzi, ¿e zwyciê¿yliœcie z³ego”
(tam¿e 2,12 -13).
opr. xpk

B³ogos³awieñstwo pokarmów wielkanocnych
Wprowadzenie:
Œwiêcenie pokarmów œwi¹tecznych jest starym zwyczajem Koœcio³a.
Œw. Pawe³ aposto³ uj¹³:to s³owami: „Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek
innego czynicie, wszystko na chwa³ê Bo¿¹ czyñcie” (I List do
Koryntian 10,31). Spo¿ywanie posi³ku jest te¿ czynnoœci¹ œwiêt¹,
dlatego Koœció³ stale powtarza zachêtê by modliæ siê przed i po
jedzeniu, a na najwiêksze œwiêto Zmartwychwstania œwiêcimy tak¿e
pokarmy.
Proœmy Chrystusa Pana, zawsze obecnego wœród tych, którzy Go mi³uj¹,
aby pob³ogos³awi³ te pokarmy przygotowane na stó³ wielkanocny.

Modlitwa poœwiêcenia
Panie Jezu Chryste, Ty w dzieñ przed mêk¹ i œmierci¹ poleci³eœ uczniom
przygotowaæ paschaln¹ wieczerzê, w dniu zmartwychwstania przyj¹³eœ
zaproszenie dwóch uczniów i zasiad³eœ z nimi do sto³u, a póŸnym
wieczorem przyszed³eœ do Aposto³ów, aby wraz z nimi spo¿yæ posi³ek.
Prosimy Ciê, pozwól nam z wiar¹ prze¿ywaæ Twoj¹ obecnoœæ miêdzy
nami podczas wielkanocnego posi³ku, abyœmy mogli siê radowaæ
udzia³em w Twoim ¿yciu i zmartwychwstaniu.
Chlebie ¿ywy, który zst¹pi³eœ z nieba i dajesz ¿ycie œwiatu, pob³ogos³aw
+ ten chleb i wszelkie œwi¹teczne pieczywo na pami¹tkê chleba, którym
nakarmi³eœ s³uchaj¹cych Ciebie wytrwale na pustkowiu i który wzi¹³eœ
w swoje œwiête i czcigodne rêce, aby go przemieniæ w swoje Cia³o.
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Baranku Bo¿y, Ty pokona³eœ z³o i obmy³eœ œwiat z grzechów,
pob³ogos³aw + to miêso, wêdliny i wszelkie pokarmy, które bêdziemy
jedli na pami¹tkê baranka paschalnego i œwi¹tecznych potraw, jakie Ty
spo¿y³eœ z Aposto³ami podczas Ostatniej Wieczerzy.
Chryste, nasze ¿ycie i zmartwychwstanie, pob³ogos³aw + te jajka, znak
nowego ¿ycia, abyœmy dziel¹c siê nimi w gronie rodziny, bliskich i
goœci, mogli siê tak¿e dzieliæ wzajemnie radoœci¹ z tego, ¿e jesteœ z
nami. Pozwól nam wszystkim dojœæ do Twojej wiecznej uczty w domu
Ojca, gdzie ¿yjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Chryste zasi¹dŸ wœród nas!

Wierzeniczenia * 2 /158/ 2019* Rok XXI
Pismo wychodz¹ce przy Parafii p.w. œw. Miko³aja w Wierzenicy

Numer nadzwyczajny w ca³oœci przygotowany przez xpk
adres:
Parafia Rzymskokatolicka w Wierzenicy pw. Œw. Miko³aja
ul. Wierzenicka 12 * 62-006 Wierzenica
e-mail xpk@vp.pl * telefon: 510 71 71 76
sk³ad, ³amanie i opracowanie graficzne Maciej Dominikowski
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Wielkanoc 2020 w parafii w Wierzenicy
Niedziela Palmowa
Okazja do spowiedzi œw. w Kar³owicach po Mszy œw.
w sobotê o 19.00.
W Wierzenicy w niedzielê po Mszy œw. o 11.00. i o 15.00.
Wielki Poniedzia³ek i Wtorek
Po Mszy œw. wieczornej od 18.00 okazja do spowiedzi œw.
w Wierzenicy.
Wielka Œroda
Po Mszy œw. wieczornej od 18.00 okazja do spowiedzi œw. w
Kar³owicach.
Wielki Czwartek
Pami¹tka Ostatniej Wieczerzy o 18.00. Po liturgii okazja do
spowiedzi œw.
Wielki Pi¹tek
Liturgia Mêki Pañskiej o 18.00. Po liturgii okazja do spowiedzi œw.
Wielka Sobota
W Wierzenicy indywidualne czuwanie przy grobie.
Nie ma œwiêcenia potraw.
Okazja do spowiedzi œw.
W Kar³owicach kaplicy od 9.00 do 10.00, d³u¿ej wed³ug potrzeby.
W Wierzenicy 11.00 do 12.00, dalej wed³ug potrzeby.
Liturgia Wigilii Paschalnej, w tym roku bez Obrzêdów Œwiat³a
i Procesji Zmartwychwstania o 20.00.
Niedziela Wielkanocna i Poniedzia³ek
Msze œw. jak w ka¿d¹ niedzielê. W poniedzia³ek dodatkowo o 17.30.

W zwi¹zku z sytuacj¹ ogóln¹, informacje na bie¿¹co mog¹
ulec zmianie. Aktualnoœci zawsze s¹ na stronie
internetowej parafii.

