
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

W Środę Popielcową, rozpoczął się w Kościele czterdziestodniowy czas 
Wielkiego Postu. Głόwne przesłanie tego okresu koncentruje się na duchowym 
przygotowaniu chrześcijan do godnego przeżywania świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego, największych świąt chrześcijaństwa związanych z wydarzeniami 
męki śmierci i zmatwychwstania (Paschy) Chrystusa; wydarzeniami, ktόre 
stanowią fundament Kościoła i naszej wiary.                                                                               
Ponieważ są to najważniejsze święta (zwane też paschalnymi), dlatego 
domagają się specjalnego przygotowania, by mόc je należycie przeżyć; stąd też 
ich nazwa: Wielkiego Postu, a nie jakiegoś tam zwykłego postu. 

Historycznie biorąc                                                                                                                                                  
Historycznie rzecz biorąc, okres ten kształtował sie powoli, przyjmując rόżne 
formy, by wreszcie osiągnąć znane nam dziś oblicze. W pierwszych wiekach 
Wielki Post obejmował tylko Wielki Piątek i Wielką Sobotę. W III w. poszczono 
już cały tydzień, zaś na początku IV w., na pamiątkę czterdziestodniowego postu 
Jezusa na pustyni oraz czterdziestu lat wędrowania Izraelitów po ucieczce z 
Egiptu, został on przedłużony do czterdziestu dni. 

Liturgicznie biorąc                                                                                                                                                                                                                             
W ciągu całego okresu, idąc śladem biblijnej zachęty: poszczenia, modlitwy i jałmużny, 
przyjmowano rόżne praktyki pokutne, aby uwydatnić wagę tego okresu i należycie przygotować się 
do właściwych świąt. W związku z tym cała zewnętrzna oprawa liturgiczna przyjęła rόwnież 
odpowiednią formę: przez cały czas Wielkiego Postu na przykład nie śpiewa się Alleluja; w jego 
miejsce wykonuje się inny śpiew przed Ewangelią. Używania się szat liturgicznych koloru 
fioletowego. 

Duchowość Wielkiego Postu                                                                                                                                                 
Chodzi tu o to, co Kościόł nazywa metanoją, czyli o trwalsze przylgnięcie do Boga, o nawrόcenie 
serca człowieka ku Niemu oraz pojednanie z bliźnimi, wyrażone w: 
- większej wstrzemięrzliwości w jedzeniu i piciu, 
- większym zasłuchaniu się w Słowie Bożym, w czym mają pomόc rόwnież organizowane 
rekolekcje  
- unikaniu zbytecznego rozproszenia w postaci hucznych zabaw,  
- większym skupieniu się na modlitwie, zarόwno tej prywatnej jak i wspόlnotowej, 
- wykazaniu większej wrażliwości na potrzeby innych, 
- korzystaniu z sakramentu pokuty i pojednania, 
- uczestnictwie w rόżnych ćwiczeniach wielkopostnych, na przykład w nabożeństwach 
wielkopostnych (gorzkie żale, droga krzyżowa), lub podejmowaniu pewnych szczegόlnych 
postanowień mających wykazać bezinteresowność, szlachetność serca, uśmiech i życzliwość w 
stosunku do innych.  

Odnajdywanie Boga                                                                                                                                                                 
Wszystkie te zachęty zbiera tradycyjna praktyka wielkopostnego skupienia się na modlitwie, poście 
i jałmużnie. W rzeczywistości wszystkie one mają na celu wskazanie, że pierwszym działającym w 
naszym życiu jest Bόg, ktόry jest w stanie skutecznie pokierować nasze życie, uleczyć nasze 
ewentualne zagubienie się w grzechu i pysze, czy zatrzymać choćby na chwilę nasze ciągłe 
zabieganie. Ten czas jest po to, by się jeszcze raz podnieść. Zobaczyć, że ta siła zwycięstwa nie 
polega na mnie jako na człowieku, ale na Panu Bogu i na Jego mocy. To czas, by w końcu 
powiedzieć: Panie Jezu kieruj moim życiem! Ty jesteś moim światłem! I w Twojej mocy jestem 
silny, by zmieniać siebie i swoje życie. 
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Rola Wielkiego Postu w roku liturgicznym jest niebagatelna. Czas ten 
pomaga nam przeżyć tajemnice naszego zbawienia i doświadczyć je na 
nas samych. Liturgia pod tym względem proponuje nam różne znaki i 
symbole, czerpiąc obficie z utartej wcześniej tradycji ludzkiej, której 
Bóg przydaje zbawczą treść. Warto przyjrzeć się tym symbolom i 
znakom, by zrozumieć przesłanie zbawczego planu Boga również w 
stosunku do każdego z nas.  

Okres czterdziestu dni 

Wielki Post trwa 40 dni. Jest to liczba symboliczna na oznaczenie specjalnego czasu przygotowania 
na rzeczywiste spotkanie z Bogiem. Człowiek, z racji swojej małości i grzeszności, potrzebuje stanąć 
przed Bogiem odpowiednio przygotowany, a do tego potrzebny mu jest najpierw czas. Prorocy 
długo przygotowywali się na spotkanie z Bogiem, szczególnie wtedy, kiedy czekała ich ważna do 
spełnienia misja. Mojżesz przez 40 dni i nocy przebywał na górze Synaj poszcząc, by otrzymać 
wreszcie tablice 10 przykazań. Eliasz, mocą pokarmu niebieskiego, szedł przez 40 dni i 40 nocy aż 
do Bożej góry Horeb, by doświadczyć spotkania z Bogiem w postaci cichego poszumu wiatru. 
Nawet pogańscy Niniwici, dzięki pracy Jonasza, potrafili przez 40 dni pościć, by przebłagać Boga i 
przekonać Go do ocalenia ich miasta od zagłady. Tym bardziej Jezus, idąc za przykładem tego 
symbolicznego znaku, udaje się na pustynię, by przez 40 dni przygotować się do swojej misji 
zbawczej. Każdy z nas w okresie Wielkiego Postu otrzymuje więc swoje 40 dni, czas na 
przygotowanie do szczególnego spotkania z Bogiem w 
tajemnicy zbawienia. 

Przebywanie na pustyni 

Okres 40 dni przygotowania na spotkanie z Bogiem ma 
również szczególne miejsce: na pustyni, z dala od zgiełku 
świata i jego uciech, tzn. w ciszy, tam, gdzie rzeczywiście 
można Boga usłyszeć w głębi swojego serca. Oddalenie 
pustynne, niekoniecznie musi oznaczać dokładnie pustynię. 
Chodzi raczej o każde miejsce odosobnienia, które bardziej 
sprzyja temu spotkaniu. Prorocy i rzesze świętych z reguły 
wybierali pustynie, gdzie z powodu braku pokarmu i wody, 
doświadczali swojej niewystarczalności, a tym samym 
głębszego pragnienia Boga. Taki jest również przypadek 
Jezusa, który po ludzku chce nam pokazać, gdzie najpierw 
należy szukać Boga: z dala od zgiełku świata w głębokiej 
ciszy własnego serca. Tę pustynię czy oddalenie musimy 
sobie zapewnić sami, żyjąc z dala od zabaw i uciech tego 
świata. 

Post, jałmużna i modlitwa 

Trzy podstawowe działania wielkopostne, tj. post, jałmużna i 
modlitwa, są karmione treściami zbawczymi, dzięki którym 
dokonało się zbawienie. „Pan nigdy się nie męczy w 
okazywaniu nam swego miłosierdzia i chce jeszcze raz 
ofiarować nam swe przebaczenie, wzywając nas do powrotu 
do Niego z nowym sercem” – mówił papież Franciszek. 
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Okres Wielkiego Postu skłania nas do głębszej refleksji nad 
tajemnicami naszego zbawienia: męki, śmierci i zmartwychwstania 
Chrystusa, które przyniosły człowiekowi wyzwolenie z grzechu 
i z jego konsekwencji: izolacji, samotności, wewnętrznego i 
zewnętrznego rozbicia oraz smutku.  

 

Cały kontekst Wielkiego Postu każe nam jednak zatrzymać się szczególnie na indywidualnym 
zaangażowaniu się człowieka w to dzieło wyzwalania z grzechu, by stało się ono jego wewnętrzną 
rzeczywistością, realizując się na nim samym, zgodnie z tym, co zauważył św. Augustyn, że Bóg 
chce naszego zbawienia, ale nie bez naszego udziału. 

Chodzi tu o nawrócenie i pojednanie człowieka z Bogiem i innymi. Z reguły nawrócenie 
prowadzące do pojednania, określa się greckim pojęciem metanoia, które oznacza wewnętrzną 
przemianę serca pod wpływem Słowa Bożego i w perspektywie Królestwa Bożego; w konsekwencji 
prowadzi ono do całkowitej przemiany życia, które staje się procesem nawrócenia ku lepszemu.  
 
Przypowieść o pojednaniu  
W Łukaszowej przypowieści o synu marnotrawnym, ukazane są dwie postawy ludzi względem 
wezwania do Bożego pojednania:  
- postawa młodszego syna, zwanego marnotrawnym, który jest owładnięty pokusą odejścia 
od Ojca, by  żyć niezależnie; ulega pokusie; jednak jest zawiedziony pustką świata, który 
zafascynował go jak miraż; samotny, zniesławiony, wykorzystany, gdy próbuje zbudować świat 
tylko dla siebie; w głębi swej nędzy jest udręczony pragnieniem powrotu do jedności z ojcem; 
jak ojciec z przypowieści, Bóg wypatruje powrotu syna, gdy powróci przygarnia go do serca i 
zastawia stół dla uczczenia ponownego spotkania, w którym Ojciec i bracia świętują pojednanie; 
- postawa drugiego syna, starszego, który pozostał w domu przy ojcu; ten odmawia udziału w 
uczcie; wyrzuca młodszemu jego ucieczkę, zaś ojcu – przyjęcie zgotowane marnotrawnemu synowi, 
podczas gdy jemu, uległemu i pracowitemu, wiernemu wobec ojca i domu, nigdy nie pozwolono - 
jak mówi - zabawić się z przyjaciółmi;  
- oznacza to, że nie pojmuje on dobroci ojca; a dopóki ten brat, zbyt pewny siebie i swych zasług, 
zazdrosny i pogardliwy, pełen goryczy i gniewu, nie nawraca się i nie jedna z ojcem i bratem, 
uczta nie jest jeszcze w pełni świętowaniem spotkania i odnalezienia. 
 
Potrzeba pojednania 
Każdy z nas może reprezentować sobą postawy obydwu braci: z jednej strony oddalamy się od 
Boga szukając własnej niezależnej drogi życia, by wreszcie po odkryciu swej nędzy powrócić do 
Niego i prosić o wybaczenie;  z drugiej strony, egoizm starszego brata, czyni nas zazdrosnymi, 
ludźmi o zatwardziałym sercu, zaślepionymi i zamkniętymi na innych oraz na Boga. Łagodność i 
miłosierdzie Boga drażni nas i gniewa; szczęście odnalezionego brata ma dla nas posmak goryczy. 
Także pod tym względem musimy się przemienić, aby doszło do pojednania. 
Przypowieść o synu marnotrawnym jest przede wszystkim niewypowiedzianą historią wielkiej 
miłości Ojca – Boga, który ofiaruje wracającemu doń synowi dar pełnego pojednania.  
Ukazując w osobie starszego brata egoizm, który dzieli między sobą braci, staje się również historią 
rodziny ludzkiej: ukazuje nasze położenie i wytycza drogę, którą trzeba przebyć. Przypomina o 
konieczności głębokiej przemiany serc przez odkrycie na nowo miłosiernego Ojca i przez 
zwycięstwo nad niezrozumieniem i wrogością między braćmi. 
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W okresie Wielkiego Postu w kościołach rozlegają się nawoływania 
do jak najczęstszego uczestnictwa w praktykach wielkopostnych, by 
można na sobie doznawać owocόw zbawczych wynikających z męki, 
śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Chodzi tu głόwnie 
o uwolnienie się od grzechu i uzyskanie spokoju serca, a przez to 
wspomożenie tych, ktόrzy czują się jeszcze zniewoleni, w tym dusze 

w czyśćcu cierpiące. Taki jest właśnie głόwny cel wszelkich praktyk wielkopostnych. Wymaga to 
chęci nawrόcenia i przylgnięcia sercem do samego Boga. Drogą jest tylko i wyłącznie Jezus 
Chrystus. Jego miłość wyrażona w postawie męki i śmierci na krzyżu ma być dla nas 
pierwszorzędnym bodźcem nawrόcenia. Dlatego w Wielkim Poście podkreśla się szczegόlnie te 
praktyki, ktόre podkreślają właśnie ten aspekt Jego miłości; tym samym mają one pobudzić naszą 
miłość i dziękczynny powrόt do Boga. 
 

Droga krzyżowa  
Nabożeństwo Drogi krzyżowej miało za zadanie przypomnieć ludowi o cenie życia jaką zapłacił 
Jezus dokonując naszego odkupienia. Sytuacja XII-wiecznej Europy, ktόra w wyniku wypraw 
krzyżowych dopiero co zdobyła Jerozolimę, dała możliwość udania się do samej Jezrozolimy, aby 
przejść szlakiem krzyżowej męki Jezusa i w ten sposόb odwdzięczyć się Bogu, prosząc o wybacze-
nie za grzechy własnego życia lub bliskich. Nie wszystkich jednak było stać by się tam udać, 
szczegόlnie poszkodowany był ubogi lud wierny. Franciszkanie wyszli im na pomoc tworząc tzw. 
drogi krzyżowe, początkowo w pobliskich miejscach pątniczych, do ktόrych udawano się podczas 
szczegόlnych uroczystości, a pόźniej w samych parafiach. W oparciu o Pismo św. utworzono 14 
(czasem 15) stacji drogi krzyżowej, wspominając podczas każdej z nich ważniejsze momenty z 
drogi krzyżowej Jezusa. Mamy tu więc przygotowanie się Jezusa do męki, biczowanie, niesłuszne 
oskarżenie, spotkanie z Matką i innymi ludźmi, jego upadki pod ciężarem krzyża, obnażenie z szat, 
samo ukrzyżowanie, agonię i złożenie do grobu. Wszystkie te stacje były szkicowane, malowane, 
ryte lub rzeźbione na pergaminie, papierze, płόtnie, drewnie, miedzi czy innym dostępnym 
materiale i umieszczone w obejściach kościoła a z czasem w samych Kościołach. Podczas 
poszczegόlnych stacji nie tylko rozważano konkretne momenty z drogi krzyżowej, ale także 
odnoszono je do aktualnego życia i sytuacji. W tej postaci celebrujemy dziś drogę krzyżową w 
naszych kościołach w każdy piątek Wielkiego Postu, jako że Jezus umierał właśnie w Wielki Piątek. 
 

Gorzkie żale  
Nabożeństwo Gorzkich żali ma trochę krόtszą historię (XVII/XVIII w. krzewione przez bractwo 
św. Rocha i misjonarzy św. Wincentego a Paulo) i zawężony zakres oddziaływania ograniczony do 
terenόw dawnej i dzisiejszej Polski, chociaż przez Polonię dociera rόwnież poza granice naszego 
kraju. Korzysta się tu przede wszystkim z pasyjnej (gorzkiej) pieśni ludowej, ktόre lud znał na 
pamięć i ktόre odśpiewywał na klęcząco przed wystawionym Najświętszym Sakramentem podczas 
specjalnego niedzielnego nabożeństwa, w miejsce odmawianych z reguły w tym czasie nieszporόw, 
czyli wieczornych modlitw psalmami. W ten sposόb widzi się przedmiot miłości (Jezusa ukrytego w 
Najświętszej Hostii) i wdzięcznie rozważa się Jego gorzką mękę w trzech etapach. Z reguły 
dochodzi jeszcze kazanie kapłana uwypuklające jakiś element odśpiewanego dramatu, by ukazać 
jego ciągłą żywotność i aktualność dla wspόłczesnego pokolenia. Cały czas uczestnik nabożeństwa 
czuje się włączony w dramat i atmosferę męki, przechodząc poszczegόlne jej etapy, już to z 
Jezusem, już to z Maryją. 
 

Owoce duchowe  
Droga krzyżowa i Gorzkie żale stały się w ten sposόb niezastąpionymi nabożeństwami 
wielkopostnymi pozwalającymi wiernym pobudzić ich serca do żalu i nawrόcenia oraz do miłosnej 
wdzięczności za dar odkupienia Chrystusa.  
Skorzystajmy zatem i my z tego duchowego bogactwa Kościoła. 

 Droga krzyżowa i Gorzkie żale 5 



 

 

 
Temat walki duchowej to z całą pewnością jeden z 
najbardziej pomijanych dziś aspektów życia 
chrześcijańskiego. 
 
 
Należymy do pokolenia, którego nikt nie uczył tego ważnego 

rzemiosła. A przecież to podstawowy element budowania mocnej i dojrzałej osobowości. 
Relatywizm etyczny oraz kultura rozpieszczania i ułatwiania skłaniają do marzenia o życiu 
wolnym od ryzyka i trudów wyboru. Staliśmy się całkowicie nieodporni na przeciwności, 
nieprzygotowani do zmagań z własnymi wadami, za to precyzyjni w dbałości o zarobki i 
czas wolny oraz nadwrażliwi na punkcie praw jednostki i bycia dobrze traktowanymi w 
każdym położeniu, nawet wtedy, gdy zasługujemy na baty. Co ksiądz mówi? Jakie baty, jakie 
klapsy? Napominanie, dyscyplina, zakazy to „mowa nienawiści” – zgodnie skanduje 
pokolenie maminsynków i pieszczochów. Chodzi o zagubioną sztukę, istotny składnik 
chrześcijańskiego wtajemniczenia – niewidzialny bój, w którym człowiek stawia opór złu i 
walczy, by nie zostać pokonanym przez pokusy.     
 

Słusznie mówił Orygenes: 
„Pokusa czyni człowieka albo męczennikiem, albo bałwochwalcą”. 

 

Wielu chrześcijan przyzwyczaiło się tymczasem do ulegania pokusom w przekonaniu, że nic 
się z nimi nie da zrobić. A to najłatwiejsza droga do utraty wiary i zeświecczenia.    
 

Kiedy bowiem człowiek przestaje żyć tak jak myśli, 
zaczyna w końcu myśleć tak, jak żyje. 

 

Nie da się zbudować mocnej osobowości ludzkiej i duchowej bez walki wewnętrznej, bez 
umiejętności mówienia przekonanego „tak” i zdecydowanego „nie”.  
Nasza siła leży w Chrystusie i Jego mocy zawartej w chrzcie. Przez chrzest chrześcijanin 
zobowiązuje się do noszenia czegoś, co św. Paweł nazywa „bronią sprawiedliwości” 
(Rz 6,13) i „zbroją światła” (Rz 13,12).   
Jest to walka wiary, by nigdy nie utracić oparcia w Bogu. By nigdy też nie stracić z oczu 
krzyża Chrystusowego i jego sensu. Nasze życie zmierza do miłości, a krzyż jest najlepszym 
narzędziem ofiarowania się innym.  
 

„Jakże piękną sprawą jest zużyć się do końca z miłości do Boga i do braci” – mówił sędziwy i 
schorowany Jan Paweł II podczas swego ostatniego spotkania z młodzieżą.  
 

Wiara bez walki duchowej jest drogą bez krzyża. 
 

Gdy mnisi szli na modlitwę, mówili: „Idę walczyć”.  
Dlatego modlitwa nie jest łatwą sprawą. To istotne narzędzie walki.  
 

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami!  
Niepokalane Serce Maryi, bądź naszym ratunkiem! 
Święty Michale Archaniele, módl się za nami! 
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U niektórych osób wraz z Wielkim Postem pojawia się niepokój 
związany z niejasno sformułowanym pytaniem, czy nie trzeba by 
jakoś się umartwić, podjąć jakieś zobowiązanie, odmówić sobie 
czegoś. Więc jedni odkładają alkohol, inni dają sobie słowo, że nie 
zjedzą czekolady, ani żadnego cukierka, jeszcze inni rezygnują z 
oglądania telewizora albo używania Internetu (z wyjątkiem 
emaila). 

 

Czy jednak takie umartwienia i w taki sposób podjęte mają sens, a dokładniej, chrześcijański sens? 
Czy to nie jest raczej tylko ćwiczenie własnej silnej woli, wytrzymałości, samozaparcia, po prostu, 
zwyczajny woluntaryzm; sposób na uspokojenie wyrzutów sumienia, bo coś podjąłem; próba 
stworzenia sobie jakiejś namiastki wielkopostnego klimatu (by z tym większą przyjemnością zjadać 
słodycze lub rozsiąść się przed telewizorem zaraz po Wigilii Paschalnej). Przecież i poganie czynią 
podobnie – wyrywa się z ust parafraza słów Jezusa – odmawiają sobie tego czy owego bo jest to tak 
czy inaczej uzasadnione. I przez samą rezygnację wcale nie stają się chrześcijanami ani bliżsi 
chrześcijaństwu. Na ile więc wiele z naszych wielkopostnych umartwień ma związek z 
chrześcijaństwem? 

Jak wybierać sobie wielkopostną pokutę, by pogłębiała chrześcijańskie życie?  

Być może potrzeba tu trochę wyobraźni ascezy (tak jak postulowano niedawno „wyobraźnię 
miłosierdzia”)… Rzadko kto przeczuwa, że asceza może być wspaniałym doświadczeniem 
duchowym i sposobem modlitwy, spotkania i rozmowy z Bogiem. Tak traktuje umartwienie, na 
przykład, św. Ignacy z Loyolii w swoich Ćwiczeniach Duchownych. W liście do św. Franciszka 
Borgiasza, pisze: „Bóg, Pan nasz, nieskończenie lepiej zna naszą naturę, przeto często w takich 
zmianach daje każdemu odczuć to, co dla niego jest odpowiednie”. 
Św. Ignacy, zachęcając do umartwień dawał pewne rady, sam bowiem doświadczył, jak bardzo 
asceza może być bezużyteczna a nawet szkodliwa. Na co więc trzeba zwrócić uwagę? 
Najpierw warto zauważyć, że jeżeli rezygnujemy z rzeczy zbędnych (a cukierki czy coca cola takimi 
są na równi z surfowaniem po Internecie czy oglądaniem telewizji), nie jest to asceza, tylko po 
prostu umiarkowanie. Właściwa asceza ma miejsce wtedy, kiedy ujmujemy sobie z tego, co nam się 
słusznie należy, co nam jest zwyczajnie potrzebne do życia. 
Jeśli chodzi o te proste, zwyczajne i potrzebne do życia rzeczy trzeba przede wszystkim dążyć do 
słusznej miary. Być może dobrą ascezą byłby po prostu powrót do prostoty w naszym odżywianiu 
się, ubieraniu, rytmie życia itd. Chodzi, na przykład, o to, aby dokonać przeglądu swoich potrzeb i 
zapytać się w szczerości, które są rzeczywiste, a które wytworzone przez marketing i reklamę 
oraz ogólny klimat kulturowy. Wielkim owocem wielkopostnej ascezy mogłoby być już samo 
podważenie tendencji do przyjmowania konsumpcyjnego stylu życia, który z natury nie jest 
chrześcijański. 

I najważniejsze: motywacja. Trzeba patrzeć w serce i pytać się, czy moje praktyki pokutne, 
umartwienie, asceza, z jednej strony, wypływają z miłości do Boga i do bliźnich, a z drugiej, do tej 
miłości prowadzą; czy odkręcają mnie ze spontanicznego ukierunkowania na siebie i skierowują 
więcej uwagi i zaangażowania na innych. Umartwienie jest na służbie miłości. Jeśli się o tym 
zapomni, to łatwo jest popaść w paradoksalną sytuację, gdy asceza jeszcze bardziej koncentruje 
mnie na sobie samym i właściwie oddala od centralnej sprawy w Wielki Poście, jakim jest 
nawrócenie, zamiast je ułatwiać…  
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Męka Chrystusa konfrontuje nas z niewygodnymi pytaniami, ponieważ widok 
okrutnego cierpienia i krzyża jest dla nas odrażający. I dobrze. Każdy zdrowy 
człowiek wzdraga się na myśl o katuszach, przemocy i brutalności. Skoro tak, 
to dlaczego cierpiący sługa Jahwe z księgi Izajasza dobrowolnie poddaje się 
prześladowcom? Dlaczego Jezus ginie na krzyżu, pozwala się znieważyć i milcząco 
znosi cierpienie? Czy nie jest to wyraz rezygnacji?  
 

Jedną z pokus, której chrześcijaństwo ulegało na przestrzeni wieków, była niewłaściwa 
koncentracja na cierpieniu Chrystusa. Wartość ofiary Jezusa miałaby polegać na ogromie bólu 
i cierpienia, które zniósł za nasze winy. Zagniewany Bóg wystrzelił w kierunku ludzkości 
śmiercionośną strzałę, a Jezus, zastępując nas, pozwolił się nią przebić. Niektórzy poszli jeszcze 
dalej. Patrząc na krzyż, doszli do wniosku, że siła i istota chrześcijaństwa tkwi w cierpieniu. 
Im więcej cierpisz, tym bardziej przybliżasz się do Boga, przez co uznali, że cierpienie samo w sobie 
oczyszcza i uszlachetnia. Nic dziwnego, że wielu wierzących kojarzy Boga raczej z lękiem niż 
z miłującą obecnością. Tylko czekać, kiedy spadnie na nas choroba, niepowodzenie, katastrofa. 
A wtedy Bóg pokaże nam, kto tak naprawdę rządzi.  
 
Niestety, ta odpychająca wizja chrześcijaństwa jest zupełnie niespójna z Ewangelią. To wielkie 
nieporozumienie wynikające z projekcji własnej bezsilności na samego Boga. Ten rodzaj rzekomo 
chrześcijańskiej duchowości używa symboliki krzyża, aby usprawiedliwić wszelkie cierpienie. 
Czy o to chodziło Jezusowi? Niezupełnie. Choroby, nadużycia, bieda, katastrofy naturalne lub 
niesprawiedliwość mogą dotknąć każdego człowieka. Nie ma w tym nic chrześcijańskiego. Gdyby 
Chrystus sądził, że te formy cierpienia są nam pisane, nie uzdrowiłby tylu chorych. Tymczasem do 
żadnego chorego nie powiedział: "Wiesz co, właściwie nie potrzebujesz mojej pomocy. Po prostu 
potraktuj swoje cierpienie jako krzyż". 
 
Jezus przygotowuje nas na cierpienie, ale innego rodzaju. Kiedy mówi do nas o wzięciu swego 
krzyża na ramiona, ma na myśli cierpienie wypływające z dobrowolnego pójścia Jego śladami, 
z zaakceptowania Jego nauczania i poniesienia konsekwencji tej decyzji do samego końca. Każdy, 
kto zdecyduje się naśladować Mistrza, musi liczyć się z wyśmianiem, krytyką, odrzuceniem, 
ponieważ świadectwo jego życia może innych drażnić. 
Gloryfikacja cierpienia jako takiego bierze się stąd, że nie czujemy obecności Pana. Ponadto w tej 
pomyłce dochodzi do zawężenia życia Chrystusa tylko do Jego męki i śmierci, jakby 33 lata były 
spędzone w próżni. Tymczasem każdy aspekt ludzkiego życia dzięki tajemnicy Wcielenia został 
przeniknięty boską mocą. 
Wielkość śmierci Jezusa nie polega na tym, że konał na krzyżu. Wiele osób w tamtych czasach 
poddanych było podobnym, a nawet gorszym, egzekucjom. W żadnym wypadku Bóg nie delektuje 
się zadawaniem cierpienia. Nie cieszy się jego widokiem. W chrześcijaństwie nigdy nawet nie 
składano krwawych ofiar ze zwierząt. Krzyż Chrystusa i Jego poddanie się oprawcom jest raczej 
znakiem, że Bóg odrzuca wszelkiego rodzaju przemoc i niezawinione cierpienie. 
 
Męki Jezusa nigdy nie wolno odłączać od zmartwychwstania ani separować jej od świadectwa 
całego Jego życia. To prawda, że pasja jest szczytem obecności Boga na ziemi, ale prowadziła do niej 
długa droga. Wielkość ofiary Jezusa polega na tym, że wytrzymał próbę, pomimo cierpienia, gdyż 
był zjednoczony z Ojcem. Zejście z krzyża oznaczałoby, że cała Ewangelia to jedna wielka farsa. 
Niesamowite oszustwo. Jeśli stracimy z oczu wspierającą obecność Boga, który w wytrwałości 
cierpiącego daje dowód, że istnieją wartości większe niż nienawiść, przemoc, kłamstwo i podstęp, 
wszystkich męczenników musielibyśmy uznać za obłąkanych.  
Bóg nie usuwa cierpienia z naszego życia ani nie znajduje w nim żadnego upodobania.  
Wszystkich dotyka bezradność wobec zagadki cierpienia. Jedyną odpowiedzią, jaką daje nam 
Pismo, jest to, że z Bogiem możemy je znieść. 
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Nie lubię rachunków sumienia – tych pisanych! To trochę tak, jakby 
ktoś, mając zdrowe serce, używał sztucznego, albo mając sprawne 
nogi, stosował protezy. Zgadzam się jednak, że czasami taka ściągawka 
może być pomocna w zauważeniu rzeczy i spraw, które normalnie 
umykają naszej uwadze. Od czasu do czasu warto po coś takiego 
sięgnąć, żeby przełamać rutynę.  
 

Proponuję zatem kilka wariantów rachunku sumienia – raczej dość ogólnych, zostawiających wiele 
miejsca na „pracę własną” sumienia. 
 
1. Na co dzień, na plus i na minus 
To częsty, nawet codzienny, krótki i roboczy rachunek. Wydaje mi się, że jest to świetna modlitwa osobista 
na koniec dnia, z zastrzeżeniem i zachętą, by ten rachunek robić „na plus” i „na minus”. Co przyniósł dzień, 
co było dobrego (co dobrego do mnie przyszło i co dobrego ode mnie wyszło), trzeba to nazwać 
i podziękować. A to co złego – także nazywam po imieniu, starając się o maksymalnie konkretne ujęcie – 
i za to przepraszam, zadając sobie równocześnie pytanie, czy mogę je w jakiś sposób naprawić. 
 
2. Ja, ty, ON 
Jeśli najważniejszym przykazaniem jest: „miłować Boga, miłować bliźniego, miłować siebie samego”, 
to według tych kategorii można zrobić rachunek sumienia i odszukiwać swoje przewinienia: 
• wobec Boga – niewierność w modlitwie i sakramentach, lekceważenie słowa Bożego i głosu sumienia, 
podejrzliwość wobec Boga, infantylizm w wierze (w skrajnej postaci występuje, kiedy w spowiedzi 
dorosłego człowieka pojawia się bozia, paciorek, kościółek, grzeszki!), traktowanie Boga jako 
„zaspokajacza” moich potrzeb, minimalizm duchowy, zastój i zgoda nawypaczony obraz Boga itp.; 
• wobec bliźniego – „wszystko, co uczyniliście i wszystko, czegoście nie uczynili”. Tu uwaga specjalna: 
„największym przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść, ale instrumentalne traktowanie drugiej osoby” 
napisał kiedyś święty Jan Paweł II. To znaczy, że zauważam drugiego człowieka i wchodzę z nim w kontakt 
tylko wtedy i tylko o tyle, o ile mogę z tego mieć jakąś korzyść materialną, psychiczną, nawet duchową; 
• wobec siebie samego – krótko mówiąc, mamy dbać o siebie. Nie tylko nie szkodzić swojemu zdrowiu, 
chodzi bowiem także o małoduszność, czyli poprzestawanie na przeciętności, rezygnację ze swojego 
rozwoju, wykorzystania możliwości, talentów, czasu, brak pracy nad własnym egoizmem, brak odpoczynku, 
i brak harmonii w zwyczajnym codziennym funkcjonowaniu itp. 
 
3. Rachunek „mszalny” 
Świetną pomocą w rachunku sumienia jest mszalny akt pokuty: „Spowiadam się…, że zgrzeszyłem myślą, 
mową, uczynkiem i zaniedbaniem”. Te cztery kategorie nadają jakąś strukturę badaniu sumienia. 
Oto kilka wybiórczych przykładów na to, co może się w tych kategoriach pomieścić: 
MYŚLĄ – oczywiście od razu pojawia się skojarzenie: „myśli nieczyste”, ale mogą się tutaj znaleźć i inne 
sprawy, na przykład czarne myśli z serii: „na pewno się nie uda”, „nie ma sensu”, „ja/on/ona nigdy się 
nie zmieni”; podejrzliwość, pretensje, roszczenia, wreszcie bezmyślność, przeżywanie życia na sposób 
roślinny, czy też „jak koń i muł bez rozumu” (Ps 32,9). 
MOWĄ – obmowa, oszczerstwo, narzekanie (bardzo trujące dla siebie i innych), gadatliwość, 
która nie zostawia miejsca na słuchanie innych (i siebie samego); ale też brak dobrej mowy. Co oznacza, 
że ze słów, które mogliśmy powiedzieć, słów podziękowania, pochwały, otuchy, wyjaśnienia, wyznania 
miłości, protestu przeciw złu itd. też będziemy sądzeni. 
UCZYNKIEM – nie wymaga chyba specjalnych objaśnień, mogę powtórzyć, co już wyżej przytoczyłem: 
„wszystko, coście uczynili…” (warto przeczytać fragment Ewangelii: Mt 25,31–46). 
ZANIEDBANIEM – dla ludzi, którzy starają się żyć przyzwoicie czy nawet porządnie, w tej kategorii może się 
kryć najwięcej spraw do wydobycia i rozjaśnienia. Jak Chrystusa, tak chrześcijanina bardziej powinno 
interesować dobro, niż tylko unikanie zła, dlatego też sformułowania: „nie zabiłem”, „nie ukradłem”, „nie 
cudzołożyłem” jeszcze o niczym nie świadczą. Pytamy siebie bowiem, czy wykorzystałem okazję do dobra, 
czy pomogłem, czy się dzielę tym, co posiadam, czasem, wiedzą, wiarą. Czy się rozwijam – swoje 
możliwości, wiedzę, relacje z innymi, swoją wiarę, miłość. Czy angażuję się w domu, w rodzinie, 
we wspólnocie, w środowisku pracy, w Kościele? 
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Kościόł w swych oficjalnych wypowiedziach mόwi o nich: 
„największe misteria ludzkiego odkupienia”, „święto świąt”, 
„uroczystość uroczystości”, „Wielka Niedziela”, „Triduum 
Paschalne” „kulminacja życia liturgicznego”, „największe 
misteria ludzkiego odkupienia”. Wszystkie te nazwy 
wyrażają ich istotę: chodzi o coś najważniejszego w 
Chrześcijaństwie, o coś, co stanowi fundament, bez ktόrego 
wszystko inne traci swόj sens. Są to święta celebracji męki, 

śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, celebracji wydarzeń, ktόre zmieniły bieg całej ludzkości i 
otworzyły perspektywę tworzenia nowej cywilizacji (miłości), niespotykanej dotychczas w historii, 
bez względu na to, czy ktoś w to wierzy czy nie. Ich treść jest tak bogata, że trzeba je rozpatrywać w 
wielu aspektach; a ponadto, ze względu na to, iż zostały dokonane w ludzkiej historii przez Boga, 
ktόry stał się „jednym z nas”, podlega logicznej kolejności wydarzeń, w jakich miały miejsce, 
rozciągając się na trzy kolejne dni: czwartek, piątek i sobotę. 

Pascha Chrystusa 
Mimo tej rozpiętości w trzech dniach, Kościόł jednak woli je brać pod wspόlny mianownik, 
nazywając je jednym wielkim świętem: Triduum Paschalnym. „Triduum”, z łaciny, znaczy „trzy dni”, 
ponieważ mowa o wydarzeniach zbawczych Chrystusa mających miejsce w ciągu trzech dni (Wielki 
Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota, a właściwie Wigilia Paschalna); „paschalne”, ponieważ ich 
istota wyraża się w tym, co nazywa się „Paschą” Chrystusa, tj. ofiarą Jego męki i śmierci na krzyżu, 
ktόra dopełniona w Jego zmartwychwstaniu przynosi ludzkości rzeczywiste wyzwolenie z grzechu 
i śmierci (zbawienie) oraz nadzieję życia wiecznego. 

Historycznie święto to ukształtowało się najwcześniej w liturgii Kościoła, nawiązując do bogatej 
spuścizny żydowskiej, Starego Testamentu (Wyj 12,1-14), z ktόrej to tradycji poniekąd wyrosło i w 
ktόrej przybrało swόj znaczenieniowy kontekst. Kluczem jest świętowanie Paschy żydowskiej, 
uroczystości upamiętniającej historyczne wyjście (z hebr. pesaq, gr. pascha, łac. exodus) Izraelitόw 
z długoletniej niewoli Egipskiej (ok. 1445 przed Chrystusem).  

Jezus – barankiem ofiarnym 
Jednak najważniejsze było powiązanie uczty paschalnej z tym wydarzeniem wyjścia Izraelitόw z 
niewoli egipskiej i nadanie mu charakteru uroczystego święta, ktόre należało potem celebrować 
przez pokolenia, wspominając wielkie dzieło wyzwolenia politycznego jakiego Jahwe dokonał 
wśrόd swego ludu. Jezus Chrystus bazując właśnie na tym święcie nadał mu nowego duchowego 
znaczenia. On sam miał stać się barankiem złożonym w ofierze podczas Paschy, Barankiem 
Paschalnym, ktόrego ofiara miała przynieść wyzwolenie z większego zniewolenia, niż polityczne, 
zniewolenia grzechu. Najpierw sprawował z uczniami Paschę ustanawiając podczas niej 
Eucharystię, nową bezkrwawą ofiarę z samego siebie pod postaciami chleba i wina (Wielki 
Czwartek), ktόrą zaraz następnego dnia złożył ze swego ciała i krwi na krzyżu (Wielki Piątek). Jego 
krew w ten sposόb miała skrapiać dusze wszelkich pokoleń ludzkich, ratując ich przed wiecznym 
potępieniem, co jest szczegόlnym udziałem każdego, kto partycypuje w Eucharystii. Gwarantem 
przyjęcia samej ofiary przez Boga miało być ostateczne pokonanie śmierci poprzez 
zmartwychwstanie Chrystusa, ktόre zgodnie z Jego zapowiedziami i z Pismem miało miejsce 
trzeciego dnia po Jego śmierci krzyżowej (Wielka Sobota – Wigilia Paschalna). W ten sposόb 
wydarzenia dokonane na krzyżu w oparciu o ryty Starego Testamentu, stały się wydarzeniami 
paschalnymi, zwycięstwem Chrystusa nad śmiercią, jednym wielkim świętem całego 
Chrześcijaństwa zwycięstwa życia nad śmiercią.  
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Nic dziwnego, że uroczystości podczas Triduum 
Paschalnego odbywają się wieczorem, co według 
liturgicznej poprawności powinno następować po 
zapadnięciu zmroku. Wszystkie celebrowane w niej ryty 
starają się oddać prawdę poszczegόlnych dni, oddając 
atmosferę samych wydarzeń, ktόre miały miejsce za 
sprawą Chrystusa. 

 

Triduum Paschalne rozpoczyna wieczorna liturgia Wielkiego Czwartku, ktόra mόwi o 
ustanowieniu Najświętszego Sakramentu Eucharystii, jako znaku Bożej miłości. Zarόwno czytania 
jak i obrzędy tego dnia podkreślają służebną postawę Chrystusa, ktόry przepasuje się 
prześcieradłem i myje uczniom nogi, każąc im w tym naśladować siebie. W relacji trzech 
Ewangelistόw (Mateusza, Marka i Łukasza, tzw. Ewangelie synoptyczne) to była właśnie żydowska 
uczta paschalna, ktόrą Jezus spożył ze swymi uczniami w przeddzień swej męki. Podczas niej 
ustanowił swόj wieczny testament: Najświętszy Sakrament swej obecności: Eucharystię (o czym 
mόwi czytane wtedy w liturgii słowa drugie czytanie z pierwszego listu św. Pawła do Koryntian).  

Wielki Piątek to jedyny dzień w roku liturgicznym, w ktόrym nie celebruje się Mszy Świętej, jako 
że tego dnia Jezus – Baranek Paschalny – umierał na krzyżu za nasze grzechy, po czym został 
złożony w grobie. Te wydarzenia są też celebrowane podczas liturgii. Bardzo skromna oprawa, 
obnażony ołtarz oraz kolor czerwony szat liturgicznych mają podkreślać jego pełen powagi i 
zadumy charakter. Po Modlitwie Powszechnej, jest czytana Męka Pańska (z Jana, 18-19) i 
adorowany Krzyż, na ktόrym umierał nasz Zbawiciel. Po czym następuje już tylko rozdanie 
Komunii Świętej i przeniesienie Najświętszego Sakramentu okrytego welonem do specjalnego 
zaciemnionego miejsca w Kościele, zwanego ciemnicą, na znak złożenia Jezusa do grobu. 

W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa, a także 
Jego zstąpienie do otchłani. W otchłani, jak nam każe wierzyć Kościόł zgodnie z tradycją, Jezus 
ogłasza wieść o pokonaniu śmierci wszystkim zmarłym przed wiekami. W atmosferze zadumy, 
modlitwy i postu Kościόł oczekuje w ten sposόb na Zmartwychwstanie Chrystusa celebrowane 
podczas liturgii Wigilii Wielkiej Nocy, ktόra następuje po zapadnięciu zmierzchu.                               
Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych: chleba - na pamiątkę tego, 
którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; mięsa - na pamiątkę baranka paschalnego, którego 
spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajek, które symbolizują 
nowe życie.  

Liturgia Zmartwychwstania Pańskiego 
Wigilia Paschalna jest długim oczekiwaniem na Zmartwychwstanie Chrystusa. Towarzyszy jej: 
- liturgia światła, ktόra wyraża czuwanie wiernych na modlitwie w oczekiwaniu na zbawcze 
wydarzenia;  
- czytanie licznych długich fragmentόw Pisma Świętego, głόwnie ze Starego Testamentu, wraz ze 
śpiewaniem Psalmόw, ktόre mają za zadanie wprowadzić w atmosferę potężnego działania Bożego 
w historii ludzkości, od stworzenia świata, a w nim człowieka, poprzez przymierze z Abrahamem, 
cudowną interwencję zbawczą w stosunku do Izraela nad Morzem Czerwonym, zapowiedź nowego, 
trwałego Przymierza zawartego w sercach ludzkich; wszystko, co się spełniło w ofierze Jezusa 
Chrystusa i do czego mamy przystęp w sakramencie chrztu (czytanie z Nowego Testamentu); 
wreszcie uroczyste Alleluja i Ewangelia zapowiada długo oczekiwane Zmartwychwstanie 
Chrystusa; po niej następuje: 
- liturgia odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych (lub udzielania chrztu) na znak potwierdzenia 
przez uczestnikόw przyjętego planu Bożego; całość kończy,  
- liturgia eucharystyczna, która wieńczy dzieło zbawienia Jezusa Chrystusa. 
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Wielkanocne śniadanie nie jest odpowiednikiem wigilijnej 
wieczerzy, a jajko nie jest odpowiednikiem opłatka, nie 
dzielimy się nim jak chlebem. Zamiast życzeń dobrze 
rozpocząć poranne świętowanie wspólnym śpiewem 
wielkanocnej pieśni i modlitwą. 
 
 
 

Przede wszystkim nie powinno się zbyt łatwo budować analogii między kolacją Wigilii 
Bożego Narodzenia a śniadaniem wielkanocnym, to zupełnie inne święta i uroczystości. 
Trudno również przenieść tę analogię z wigilijnego opłatka – chleba, na wielkanocne jajka – 
symbol nowego życia. Jajkiem trudno podzielić się tak jak chlebem – podkreśla liturgista 
ks. Dominik Ostrowski. 
 

Dodaje, że nawet w “Słowniku mitów i tradycji kultury” Władysława Kopalińskiego, 
opisującym m. in. różne polskie tradycje świąteczne jest wzmianka o dzieleniu się 
poświęconym jajkiem, ale nie ma mowy o imitacji “łamania się opłatkiem” i wzajemnych 
wielokrotnych życzeniach. Mówi się jedynie o podjęciu kawałka poświęconego jajka 
ze wspólnego talerza. – Takie rozwiązanie jest eleganckie i praktyczne: osoba, 
która prowadzi modlitwę, składa wszystkim życzenia, a potem może podejść do każdego 
uczestnika z półmiskiem, na którym znajdują się pokrojone kawałki jajka, aby każdy wziął 
porcję i spożył ją zanim zasiądzie do stołu. Po spożyciu jajka (i wypełnieniu w ten sposób 
tradycji) można odmówić modlitwę przed posiłkiem (jeśli nie była odmówiona wcześniej) 
i zasiąść do stołu wielkanocnego. 

Jak zatem najlepiej rozpocząć to uroczyste śniadanie?  

– Można rozpocząć śpiewem którejś z wielkanocnych pieśni, następnie odmówić choćby 
krótką modlitwę, nawet tylko “Ojcze nasz”, złożyć życzenia i częstować każdego biesiadnika 
poświęconym jajkiem przygotowanym w oddzielnym naczyniu. Resztę poświęconych 
pokarmów umieszczamy na stole wraz z innymi, nie trzeba się nimi w sposób uroczysty 
dzielić. Warto natomiast przypilnować, żeby te poświęcone pokarmy zostały zjedzone 
i nie zmarnowały się – mówi liturgista. 

 

Modlitwa po posiłku: 
 

Za ten posiłek, za wszelkie dary, które spożyliśmy, 

za radość wielkanocną, za miłość, która nas zespala, oraz 

za wszystkie Twoje dobrodziejstwa i za powołanie nas do 

życia wiecznego chwalimy Ciebie, Boże, dziękujemy Ci, 

Boże, przez zmartwychwstałego Pana naszego Jezusa 

Chrystusa.  

Amen.  
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M  Ü  N  S  T  E  R  
ST. ANTONIUS KIRCHE  

ANTONIUSKIRCHPLATZ 11 
 

Sobota 
(06.04.2019) 

Spowiedź św. 
Msza św. i nauka rekolekcyjna 

godz. 16.00 – 18.00 
godz. 17.00   

V Niedziela Wielkiego 
Postu 

(07.04.2019) 

Msza św. i nauka rekolekcyjna 
Gorzkie Żale 

Msza św. i nauka rekolekcyjna 

godz.  9.30 
godz. 17.00 
godz. 17.30 

Poniedziałek (08.04.19) Msza św. i nauka rekolekcyjna godz. 17.30 

Wtorek (09.04.2019) Msza św. i nauka rekolekcyjna godz. 19.00  

Środa (10.04.2019) Msza św.  godz. 17.30 

Czwartek (11.04.2019) Msza św. i nauka rekolekcyjna godz. 19.00  
Piątek  

(12.04.2019) 
Droga Krzyżowa 

Msza św.  
godz. 17.00  
godz. 17.30 

Sobota 
(13.04.2019) 

Spowiedź św. 
Msza św. i nauka rekolekcyjna 

godz. 16.00 – 18.00 
godz. 17.00 

Niedziela Palmowa 
(14.04.2019) 

Procesja i poświęcenie palm 
Msza św. i nauka rekolekcyjna 

Gorzkie Żale 
Msza św. i nauka rekolekcyjna 

godz.  9.30 
 

godz. 17.00 
godz. 17.30 

Wielki Poniedziałek 
(15.04.2019) 

Msza św. i zakończenie rekolekcji godz. 17.30 

 

Uwaga! Podczas każdej Mszy św. – możliwość do Spowiedzi św. 
 

Wielki Czwartek 
(18.04.2019) 

Msza św. Wieczerzy Pańskiej 
Adoracja Najśw. Sakramentu 

godz. 19.00 
do godz. 22.00 

Wielki Piątek 
(19.04.2019) 

Droga krzyżowa w plenerze 
Koronka i Droga Krzyżowa 
Liturgia Wielkiego Piątku 

Adoracja Najśw. Sakramentu 

godz. 10.00 
godz. 15.00 
godz. 19.00 

do godz. 24.00 

Wielka Sobota 
(20.04.2019) 

Poświęcenie pokarmów 
wielkanocnych 

Liturgia Wielkiej Soboty 
(ognia, światła, wody chrzcielnej) 

Adoracja Najśw. Sakramentu 

godz.10.00; 10.30; 
            11.00 

godz. 19.00 
 

do godz. 22.00 
 

W I E L K A N O C 
Zmartwychwstanie 

(21.04.2019) 

 

Msza Święta Rezurekcyjna 
z procesją wew. kościoła 

Msza Święta Wielkanocna 

 

godz. 07.00 
 

godz. 17.30 
 

Poniedziałek 
Wielkanocny 

 

 

Msza Święta Wielkanocna 
Msza Święta Wielkanocna 

 

 

godz. 09.30 
godz. 17.30 

 

Program  Rekolekcji  Wielkopostnych 
oraz  Świąt  Wielkanocnych  AD 2019 



 

 

R  H  E  I  N  E  
ST. ELISABETH 

WINDTHORSTR. 19 

Sobota 
(06.04.2019) 

 

Spowiedź św. 
Msza św. i nauka rekolekcyjna 

 

godz. 18.45 – 20.00 
godz. 19.00 

 

Sobota 
(13.04.2019) 

 

Spowiedź św. 
Msza św. i nauka rekolekcyjna 

 

godz. 18.45 – 20.00 
godz. 19.00 

 

Wielka Sobota 
(20.04.2019) 

 

Poświęcenie pokarmów 
Wielkanocnych 

 

godz. 13.30 
 

W I E L K A N O C 
Zmartwychwstanie 

(21.04.2019) 
Msza Święta Wielkanocna godz. 12.00  

Poniedziałek 
Wielkanocny 
(22.04.2019) 

Msza Święta Wielkanocna godz. 12.00  

 

 

 

I B B E N B Ü H R E N  
ST. MICHAEL 

AN DER MICHAELSKIRCHE 12 

V Niedziela W. Postu 
(07.04.2019) 

Spowiedź św. 
Msza św. i nauka rekolekcyjna 

godz. 11.45– 13.00 
godz. 12.00 

Niedziela Palmowa 
(14.04.2019) 

Spowiedź św. 
Msza św. i nauka rekolekcyjna 

godz. 11.45– 13.00 
godz. 12.00 

Wielka Sobota 
(20.04.2019) 

Poświęcenie pokarmów 
wielkanocnych 

godz. 12.00 

Niedziela 
Zmartwychwstania 

(21.04.2019) 
Msza Święta Wielkanocna godz. 12.00 

Poniedziałek 
Wielkanocny 
(22.04.2019) 

Msza Święta Wielkanocna godz. 12.00 

 



 

 

B  O  R  K  E  N  
ST. JOHANNES  

KAPUZINERSTR. 13 

Piątek 
(12.04.2019) 

Msza św. i nauka rekolekcyjna 
Spowiedź św. 

godz. 19.00 
godz. 19.00-20.00 

Wielka Sobota  
(20.04.2019) 

Poświęcenie pokarmów godz. 13.00 

Poniedziałek Wielkanocny 
(22.04.2019) 

Msza Święta Wielkanocna  godz. 09.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B  O  C  H  O  L  T  
ST. AGNES KAPELLE  

SCHONENBERG 7 
 

Środa  
(10.04.2019) 

Spowiedź św. 
Msza św. i nauka rekolekcyjna 

godz. 17.00-18.00 
godz. 17.30 

Wielka Sobota   
(20.04.2019) 

Poświęcenie pokarmów godz. 14.00 

 

 



 

 

 
Im większa miłość – tym większa tęsknota. 
Im więcej się kocha - tym dłuższe i trudniejsze do zniesienia 
wydaje się być każde rozstanie. A co dopiero mówić o tym 
najboleśniejszym: gdy ukochana osoba przekracza próg 
śmierci. Mimo wiary w obcowanie świętych, w życie wieczne 
– tak trudno czasem powstrzymać łzy... Bo przecież dotąd 
widzieliśmy uśmiech, czuliśmy dotyk, słyszeliśmy głos – 
a teraz tak pusto.  

Maria Magdalena nie miała złudzeń. Stała pod Krzyżem swego Pana; Tego, którego tak 
ogromnie miłowała – i widziała Jego śmierć, która napełniła bólem jej serce. Ale równie 
wielki ból sprawił jej fakt, że w wielkanocny poranek nie odnalazła ciała Jezusa. Nie mogła 
nawet oddać Mu ostatniej posługi namaszczenia. To, jak ogromną głębię tęsknoty 
przeżywała – pozostanie tajemnicą jej serca, ale musiała ona być przeogromna, skoro 
przemawiała obfitymi łzami. W tej bezradności kryła się jednak przeogromna siła, skoro 
na pytanie nieznajomego „Ogrodnika”: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? 
odpowiedziała: Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę 
(J 20,15b). Jednak ta deklaracja siły płynącej z miłości, okazała się być już niepotrzebna. 
Światło Zmartwychwstania oświeciło jasno oczy Marii Magdaleny, ale nade wszystko jej 
serce, napełniając je radością i pokojem. 

Krótkie, ale jakże pełne treści: „Mario!" „Rabbuni” – to jeden z najpiękniejszych, najbardziej 
wzruszających dialogów w Ewangelii. Ukazuje on w całej pełni, że tylko Bóg ma moc 
przemienić ból w szczęście, smutek w radość. I o tym Wszechmocnym, a tak bliskim i 
czułym, Bogu ma świadczyć odtąd Maria Magdalena: Rzekł do niej Jezus:  "Nie zatrzymuj 

Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: 

Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego". Poszła Maria 

Magdalena oznajmiając uczniom: "Widziałam Pana i to mi powiedział„ (J 20, 17).  

W wędrówce przez życie nieustannie, mimo naszych słabości, upadków, grzechów 
doświadczamy rzeczywistości słów Psalmisty: „Dusza nasza oczekuje Pana, On jest naszą 
pomocą i tarczą. Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska według nadziei, którą pokładamy w 
Tobie” (Ps 33,20;22). Pragniemy, by nic nigdy nie zgasiło w nas tej tęsknoty za Bogiem. 
Wręcz przeciwnie: niech staje się ona coraz większa - i niech będzie termometrem naszej 
miłości do Niego. Niech ona nas pociąga, byśmy nigdy nie ustali w szukaniu Boga i 
odnajdywaniu Go na drogach naszego ludzkiego losu.  
 

Rozważając to spotkanie Zmartwychwstałego Chrystusa z Marią Magdaleną – chciejmy 
tak się wsłuchać w Jezusowy głos, by usłyszeć, jak On zwraca się i do nas, codziennie, 
z miłością: „Agnieszko!”, „Katarzyno!”. Nie chciejmy Go zatrzymywać dla siebie, ale chciejmy 
nieść Boga i Jego uśmiech innym – tym, do których On sam nas posyła; których stawia na 
naszej drodze. 
 

Ale nade wszystko chciejmy, i o to się módlmy, byśmy spełniając z miłością Jego wolę na 
ziemi, kiedyś, przekroczywszy drzwi śmierci, znów usłyszeli nasze imię, wypowiedziane 
przez Jezusa tak, jak tylko On umie je wypowiedzieć. I nie tylko usłyszeli, lecz – 
otworzywszy oczy po drugiej stronie życia – byśmy ujrzeli z radością w całej piękności Tego, 
za którym tak ogromnie tęsknimy, a który do końca nas umiłował. 
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Po swym zmartwychwstaniu do wniebowstąpienia Jezus przez 
czterdzieści dni ukazywał się apostołom i innym uczniom.                            
Teologowie nazywają te spotkania chrystofaniami. Po dwóch 
tysiącach lat pielgrzymi chętnie odwiedzają miejsca naznaczone 
obecnością zmartwychwstałego Pana. Jak wyglądały one przez 
wieki?  

ANASTASIS 
„A w miejscu, w którym Go ukrzyżowano, był ogród” (J 19,41) – Jan ewangelista w takich słowach 
zdradza czytelnikowi lokalizację Golgoty i grobu Jezusa. Dziś w tym miejscu po ogrodzie nie ma 
śladu. Jest za to Bazylika Grobu Pańskiego. Kaplicę Grobu, w którym złożono ciało Jezusa, otacza 
potężna rotunda, zwana po grecku Anastasis („zmartwychwstanie”). Wybudowano ją w 1868 r. Nad 
wejściem do kaplicy grobowej wywieszono trzy obrazy, należące kolejno do łacinników, Greków i 
Ormian.  Już sam ten fakt jest znaczący: Bazylika Grobu jest podzielona, jak podzielone jest 
chrześcijaństwo. Na szczęście wyznania łączą się przy Jezusowym grobie. Miejsce pochówku 
Chrystusa otoczono czcią. Rychło zaczęło ono przyciągać rzesze pielgrzymów. Świadectwo jednego 
z nich, Arkulfa biskupa, który przybył do Jerozolimy z dalekiej Galii około 680 r., głosi: „Wewnątrz 
grobu była jedna półka, ciągnąca się od głowy do stóp bez przerwy, która pomieściłaby jednego 
człowieka leżącego na plecach. Jest jak jaskinia otwierająca się na południową stronę grobu i ma 
nad sobą niskie sklepienie”. 

Przedsionek Grobu Świętego stanowi tzw. Kaplica Anioła z kamieniem, na którym miał siedzieć 
Boży posłaniec oznajmiając: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj! 
Zmartwychwstał!” (Łk 24,5-6). Właściwy grób, do którego trzeba wejść mocno się schylając, 
znajduje się w skalnej grocie, obecnie wyłożonej marmurem. Ława, na której złożono ciało Jezusa, 
zwana arcosolium, ma około dwóch metrów długości i metra szerokości. Wykonana jest z białego 
marmuru, a nad nią widnieją artystyczne przedstawienia zmartwychwstania. 

                                                              

Rotunda, zwana po grecku Anastasis („zmartwychwstanie”) 

Tuż za Anastasis usytuowana jest Kaplica Ukazania się Chrystusa, zwana także Kaplicą Marii 
Magdaleny. Tradycja głosi, że w tym należącym do franciszkanów zakątku sanktuarium 
Zmartwychwstały ukazał się najpierw własnej Matce (o czym mówią apokryfy), a potem Marii 
Magdalenie. Przy bocznym ołtarzu łatwo dostrzec słup uchodzący za relikwię. Do niego miał być 
przywiązany Jezus podczas biczowania. Ciekawa rzeźba Noli me tangere oraz rzeźby stacji drogi 
krzyżowej wyszły spod dłuta włoskiego artysty Andrea Martini. 
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Po swym zmartwychwstaniu do wniebowstąpienia Jezus przez 
czterdzieści dni ukazywał się apostołom i innym uczniom.  

 

 

WIECZERNIK 
„Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam, gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były 
zamknięte z obawy przez Żydami, przyszedł Jezus” – kontynuuje relacje o chrystofaniach św. Jan. 
Kiedy cesarz Hadrian przybył do Jerozolimy w 135 r., znalazł miasto całkowicie zniszczone.                
Ocaleć miał tylko jeden kościół – kościół wieczernika. Chrześcijanie podobno mieli ten przywilej, że 
nieprzerwanie do XVI wieku sprawowali tu Eucharystię. W II wieku do domu, w którym Jezus 
spożył z apostołami Ostatnią Wieczerzę, dodano absydę, by bardziej przypominała kościół. 
Świątynia została zniszczona w 614 r. przez Persów. W XII wieku krzyżowcy wznieśli trzy nawy 
świątyni. Potem Saladyn przekazał kościół chrześcijanom syryjskim, ci jednak nie mieli 
wystarczających funduszy na remonty. Pomógł im król Neapolu Robert, który sfinansował 
konieczne prace. W 1551 r. kościół przekształcono na meczet z powodu bliskości grobu Dawida, 
czczonego w islamie jako proroka. 

                                   

Wieczernik – miejsce ustanowienia Eucharystii 

Dziś salę na górze o rozmiarach 15 na 9 metrów, która pozostaje w prywatnych rękach pewnej 
arabskiej rodziny, zdobią gotyckie kolumny wystawione tu w XIV wieku. Niektóre z nich 
dekorowane są ornamentyką roślinną w kapitelach, jednak do wyobraźni głębiej przemawiają te, 
które zawierają motyw pelikana. Pisał przecież Tomasz Akwinata o Chrystusie w odniesieniu do 
Eucharystii, sakramentu tu właśnie ustanowionego: „Ty, co jak pelikan, Krwią swą karmisz lud, 
przywróć mi niewinność”. Wieczernik znany był od wczesnych wieków chrześcijaństwa jako 
„górny Kościół apostołów”. Była to przecież katedra św. Jakuba, pierwszego biskupa Jerozolimy. 
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Kościół Prymatu.  Miejsce spotkania zmartwychwstałego Jezusa z 
Apostołami nad Jeziorem Galilejskim 

               JEZIORO GALILEJSKIE 
Kościół Prymatu Piotra przy brzegach Jeziora Galilejskiego 
wybudowany został na nadbrzeżnej skale, która zna ślady 
wcześniejszych budowli. Pierwszy kościół bowiem stał tu już w 
IV wieku, niedaleko schodów opadających do jeziora, a 

wspominanych przez pątniczkę Egerię. Zniszczony, został odbudowany w V stuleciu, a skała w 
absydzie nazwana została przez pielgrzymów mensa Christi („stół Chrystusa”), gdyż to na niej Jezus 
miał przygotowywać posiłek: „A kiedy [apostołowie] zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi 
węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: Przynieście jeszcze ryb, któreście 
teraz ułowili” (J 21,9-10). Kościół został zniszczony przez Persów. Odbudowany w XI wieku, znów 
uległ zniszczeniu dwa stulecia później. Dzisiejsza bryła pochodzi z roku 1933. Sanktuarium 
wybudowali franciszkanie. Obok kościoła znajduje się dwanaście kamieni w kształcie serca, 
zwanych przez pielgrzymów „dwunastoma tronami” apostołów. Z zapisków wiadomo, że były one 
w tym miejscu już w IX wieku i położono je tu, by upamiętnić słowa Chrystusa o apostołach, którzy 
sądzić będą dwanaście pokoleń Izraela, siedząc na dwunastu tronach. 

Perełką sanktuarium są drzwi wykonane z brązu przez polskiego artystę Czesława Dźwigaja. 
Przedstawiono na nich sceny związane z osobą galilejskiego rybaka. Scena centralna to powołanie 
Piotra. Jezus jako pasterz otoczony owcami wskazuje na klęczącego obok Piotra. W lewym górnym 
rogu drzwi przedstawiony jest posiłek Jezusa z apostołami nad brzegiem jeziora. W rogu prawym 
natomiast ukazano cudowne rozmnożenie chleba. W dolnej części drzwi pojawiają się dwie kolejne 
sceny związane z Galileą: Kazanie na Górze oraz powołanie Mateusza. W części centralnej 
natomiast, poniżej sceny powołania, rzeźbiarz ukazał dwóch papieży, którzy odwiedzili Kościół 
Prymatu: zadumanego Pawła VI, wpatrującego się w wody jeziora, oraz Jana Pawła II, 
wspierającego się na pastorale. 

GÓRA OLIWNA 
Droga szabatowa w tradycji żydowskiej to ok. 1800 metrów. Właśnie w takiej odległości od murów 
starej części Jerozolimy, na stokach Góry Oliwnej, położony jest meczet upamiętniający 
wniebowstąpienie Chrystusa. Łukasz wspomina, że tuż po wstąpieniu Jezusa do nieba apostołowie 
„wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną” (Dz 1,12), stąd lokalizacja ostatniego spotkania Jezusa 
z uczniami. Pierwszy kościół upamiętniający wydarzenie, o którym mówią ewangeliści Łukasz i 
Marek, stał tu już w IV wieku. Wybudowany został przez rzymską matronę o wdzięcznym imieniu 
Poimenia. Z tego okresu zachowały się świadectwa sprawowanych tu uroczystości liturgicznych. 
Kościół został przebudowany przez krzyżowców. Wiadomo, że w XII wieku stał na planie 
ośmiokąta. Niedługo potem, bo w 1187 r., budynek został zamieniony przez Saladyna na meczet. I 

tak pozostało po dziś dzień.                                                                                                                    
Jedynie raz w roku, w Uroczystość Wniebowstąpienia 
Pańskiego, franciszkanie sprawują liturgię w tym skromnym 
miejscu modłów chrześcijan i muzułmanów.  
 

Ciekawostkę stanowi ślad prawej stopy odbity na kamieniu. 
Ślad lewej stopy przeniesiono do meczetu Al-Aksa, gdyż 
także wyznawcy islamu czczą Jezusa jako proroka.  
 

Kamień w Kościele Wniebowstąpienia w Jerozolimie.  
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Zmartwychwstanie Jezusa stanowi podstawę wiary 
chrześcijańskiej, jest triumfem dla każdego chrześcijanina. 
Triumfem nad śmiercią. „Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i 
Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie 
zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest 
także wasza wiara” – stawia sprawę jasno Paweł Apostoł w 1 
Liście do Koryntian. 
 

Problem z wiarą w zmartwychwstanie Jezusa mieli nie tylko zwykli ludzie, ale także Tomasz 
Apostoł, którego można nazwać patronem niedowiarków. Jednak nie tylko niedowiarków, ale 
również tych wszystkich, którzy tak jak on pragnęli dotknąć Boga żywego.  
 
Jak czytamy w Ewangelii: „tak było potrzeba, aby Chrystus cierpiał i zmartwychwstał".  
Za koniecznością Zmartwychwstania Chrystusa przemawia pięć racji:  
 
Pierwsza – to publiczne okazanie sprawiedliwości Bożej, której dziełem jest wywyższenie 
upokorzonych dla Boga, stosownie do słów „Magnificat": „Strącił mocarzy z tronów, a wywyższał 
pokornych". Skoro zaś Chrystus z miłości i posłuszeństwa Bogu uniżył siebie aż do śmierci na 
krzyżu, trzeba było, aby Bóg wywyższył Go aż do chwalebnego zmartwychwstania. Po tej linii idzie 
tłumaczenie glosy do słów psalmu, wyrażających myśl Chrystusa, a mianowicie: „Poznałeś – czyli 
aprobujesz to, że siedzę, – czyli poniżenie moje i mękę moją; i to, że wstaję – czyli chwałę moją w 
Zmartwychwstaniu".  
 
Drugą racją jest uformowanie naszej wiary. Zmartwychwstanie Chrystusa utwierdza nas w wierze 
w Jego Bóstwo, bo jak mówi Apostoł: „Chociaż ukrzyżowany został przez słabość naszą, lecz żyje 
mocą Bożą". A w innym liście: „Jeżeli Chrystus nie Zmartwychwstał, to próżne jest przepowiadanie 
nasze, próżna i wiara nasza". A oto słowa psalmu z komentarzem glosatora: „Cóż za pożytek z krwi 
mojej – czyli z wylania mojej krwi – gdy zstępuję – jak gdyby po stopniach zła do zatracenia. To tak 
jakby powiedział: Nie byłoby żadnego pożytku, gdybym od razu nie zmartwychwstał i gdyby ciało 
moje podległo rozkładowi. Nikomu bym wówczas nie głosił dobrej nowiny i nikogo nie pozyskał".  
 
Trzecią racją jest podźwignięcie naszej nadziei. Patrząc na Zmartwychwstanie Chrystusa, naszej 
Głowy, oczekujemy z ufnością i naszego zmartwychwstania. Apostoł mówi: „Jeśli się głosi, że 
Chrystus powstał z martwych, jakżeż niektórzy z was twierdzą, że nie ma zmartwychwstania?".                      
A Hiob mówi: „Wiem – przez niezawodną wiarę – że Zbawiciel mój – czyli Chrystus – żyje – 
zmartwychwstały – i – dlatego – w dzień ostateczny powstanę z ziemi. Złożona jest ta nadzieja moja 
w zanadrzu moim".  
 
Czwartą racją przemawiającą za koniecznością zmartwychwstania jest ukształtowanie życia 
wiernych. Apostoł mówi: „Jak Chrystus powstał z martwych przez chwałę Ojca, tak i my 
postępujmy w nowości życia"; oraz dalej: „Chrystus powstawszy z martwych już nie umiera; tak                       
i wy uważajcie się za umarłych dla grzechu, a żyjących dla Boga".  
 
Po piąte – Zmartwychwstanie jest uwieńczeniem naszego zbawienia. Chrystus, aby nas uwolnić                   
od zła wziął na siebie zło śmierci. Podobnie, aby nas podźwignąć ku dobru, Zmartwychwstał w 
chwale, zgodnie ze słowami Apostoła: „wydany został z powodu naszych przewinień, i 
zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia". A On jest Zwycięzcą, Zmartwychwstałym. 
Pokonał śmierć. Z tego powodu podążajmy bez lęku, spoglądając na Zmartwychwstałego Pana. 
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                                                  www.polskamisjakatolicka.de 
e-mail: Polnische-Mission-MS@Bistum-Muenster.de 

 
 
 

                              PROBOSZCZ: Ks. Kanonik mgr Marian Wagner 
                                                                   Adres: j/w 
                                                                   Tel.: 02 51/ 5 59 58 

 
                                     WIKARIUSZ: Ks. mgr Rafał Kubiak 
                                                                   Sauerländer Weg 18 
                                                                   48153 Münster 
                                                                   Tel.: 02 51/ 4 05 90 
 

                                      Biuro:               P. Małgorzata Wójcik 
 

 
Godziny urzędowania biura: 
Poniedziałek - środa, piątek od godz.   9.00 do 13.00 
czwartek od godz. 16.00 do 19.00 
 
Büroöffnungszeiten: 
Montag - Mittwoch, Freitag   von   9.00 bis 13.00 Uhr 
Donnerstag von 16.00 bis 19.00 Uhr 

 
 

Nasza Szkoła Piątkowa im. św. Jana Bosko 
 

 
Zajęcia odbywają się w każdy piątek (z wyjątkiem ferii szkolnych i dni świątecznych)                                 
w salkach Parafialnych przy kościele St. Antonius w Münster.  
Zajęcia prowadzą: 

 
      - Grupa przedszkolna „Biedronki“ p. Kinga Socha i p. Magdalena Kęsicka-Schrajber 

      - Język Polski                                         p. Renata Kaczmarek  tel. 02502 901682 

      - Religia                                                      ks. Rafał Kubiak              tel. 0251 40590 

      - Koordynator zajęć szkolnych                 p. Katarzyna Michalska tel. 0251 2038261 
 

Informujemy również, że zostały zorganizowane zajęcia katechetyczne w naszym Ośrodku filialnym przy kościele St. 
Michael w Ibbenbüren oraz St. Elisabeth w Rheine. Zapraszamy zatem dzieci i rodziców na spotkania. 
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p. w. Św. Józefa 
Antoniuskirchplatz 11 

48151 Münster 
Tel.: 02 51/5 50 99 
Fax.: 02 51/5 59 59 



 

 

 
 Münster   St. Antonius Kirche 
   Antoniuskirchplatz 11 

 
 - każda niedziela i święto godz.  9.30  i  17.30 
 - poniedziałek, wtorek, środa,  

 czwartek i piątek godz. 17.30 
 - sobota  godz. 17.00 

  
 Ibbenbüren   St. Michael Kirche 
   An der Michaelskirche 12 
 

  - każda niedziela i święto  godz. 12.00 

 

 

 Rheine   St. Elisabeth Kirche   
   Windthorstr. 19 

 
 - każda sobota  godz. 19.00  
 - w dzień świąteczny  godz. 12.00 

 

 

 

 

 Borken    St. Johannes Kirche  
   Kapuzinerstr. 13  

 
 - każda druga niedziela miesiąca godz. 9.00 

 

 
 

 

 

 
 Bocholt   St. Agnes- Kapelle 
   Schonenberg 7 

 
 - każda trzecia sobota miesiąca godz. 17.30 
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  „Wesoły nam dzień  
dziś nastał,  

którego z nas każdy żądał.  
Tego dnia Chrystus 

Zmartwychwstał.  
Alleluja, Alleluja”. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

W tym jakże wspaniałym dniu życzymy Wam,                                                                                 
aby spotkanie ze Zmartwychwstałym,                                                                               

który jest stale obecny na drogach naszego życia,                                                                            
stało się dla nas źródłem głębokiej radości i pokoju serca. 

 

Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy 
życzą 

  
 

Duszpasterze Polskiej Misji Katolickiej 
w Münster 

    

Ks. Marian Wagner 
Ks. Rafał Kubiak 

oraz  P. Małgorzata Wójcik 
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