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WIELKI TYDZIEŃ I OKRES WIELKANOCY  

W KOŚCIELE KATOLICKIM  

Okres Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalne to dla chrześcijan 
najświętszy czas w roku. Od Niedzieli Palmowej do Niedzieli 
Zmartwychwstania Kościół wspomina najważniejsze wydarzenia  
w historii zbawienia: ustanowienie Eucharystii,  
mękę i śmierć Chrystusa oraz Jego zmartwychwstanie.  
Wielki Tydzień, który bezpośrednio poprzedza Wielkanoc, wykształcał się  
w liturgii stopniowo. Początkowo sam post przed Świętami 
Zmartwychwstania trwał zaledwie 3 dni. Z czasem wprowadzono okres 40 - 
dniowego postu i wyróżniono Wielki Tydzień. Na treść wydarzeń Wielkiego 
Tygodnia składają się triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy  
w Niedzielę Palmową, ostatnie dyskusje Chrystusa z Sanhedrynem  
w świątyni, przepowiednie Chrystusa o zburzeniu Jerozolimy i o końcu 
świata, Ostatnia Wieczerza i Męka Pańska, wreszcie chwalebne 
Zmartwychwstanie. Obrzędy liturgiczne tych dni mają pomóc wierzącym  
w głębokim przeżyciu Tajemnicy ich zbawienia. Wielki Tydzień ma tak 
wysoką rangę w liturgii Kościoła. Nie obchodzi się w tym czasie żadnych 
uroczystości i wspomnień. Gdyby zaś takie wypadły, odkłada się je na czas po 
Wielkanocy i jej oktawie (np. uroczystość Zwiastowania). Poniedziałek, 
wtorek i środa Wielkiego Tygodnia są dniami szczególnie poświęconymi 
sakramentowi pojednania. Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy 
włącznie, według opisu ewangelistów, Pan Jezus dzień spędzał  
w Jerozolimie i nauczał w świątyni, a na noc udawał się do odległej o ok.  
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3 km Betanii, aby tam przenocować. Gościny Jemu i Jego uczniom udzielał 
Łazarz w swoim domu - z wdzięczności za niedawne wskrzeszenie go  
grobu. 
 
Wielki Czwartek  
W Wielki Czwartek liturgia 
uobecnia Ostatnią Wieczerzę, 
ustanowienie przez Jezusa 
Eucharystii oraz kapłaństwa 
służebnego. Jeszcze przed 
wieczornym rozpoczęciem 
Triduum Paschalnego rankiem 
odbywa się szczególna Msza św. 
We wszystkich kościołach katedralnych biskup diecezjalny wraz z kapłanami 
odprawia Mszę św. Krzyżma. Podczas niej biskup święci oleje (chorych, 
katechumenów i krzyżmo), które przez cały rok służą przy udzielaniu 
sakramentów chrztu, święceń kapłańskich, namaszczenia chorych.  
Kapłani koncelebrujący ze swoim biskupem odnawiają przyrzeczenia 
kapłańskie. Msza Krzyżma jest wyrazem jedności i wspólnoty duchowieństwa 
diecezji. Wieczorem w kościołach parafialnych i zakonnych Mszą Wieczerzy 
Pańskiej rozpoczyna się Triduum Paschalne. Przed rozpoczęciem liturgii 
opróżnia się tabernakulum, w którym przez cały rok przechowywany jest 
Najświętszy Sakrament. Odtąd aż do Nocy Zmartwychwstania pozostaje ono 
puste. Msza św. ma charakter bardzo uroczysty. Jest dziękczynieniem za 
ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa służebnego. Ostania Wieczerza, którą 
Jezus spożywał z apostołami, była tradycyjną ucztą paschalną, 
przypominającą wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej. Wszystkie gesty  
i słowa Jezusa, błogosławieństwo chleba i wina nawiązują do żydowskiej 
tradycji. Jednak Chrystus nadał tej uczcie nowy sens. Mówiąc, że poświęcony 
chleb jest Jego Ciałem, a wino Krwią, ustanowił Eucharystię. Równocześnie, 
nakazał apostołom: "To czyńcie na Moją pamiątkę". Tradycja upatruje w tych 
słowach ustanowienie służebnego kapłaństwa, szczególne włączenie 
apostołów i ich następców w jedyne kapłaństwo Chrystusa. W liturgii podczas 
śpiewu hymnu "Chwała na wysokości Bogu", którego nie było przez cały 
Wielki Post, biją dzwony. Po homilii ma miejsce obrzęd umywania nóg. 
Główny celebrans, przeważnie jest to przełożony wspólnoty (biskup, 
proboszcz, przeor), umywa i całuje stopy dwunastu mężczyznom. 
Przypomina to gest Chrystusa i wyraża prawdę, że Kościół, tak jak Chrystus, 
jest nie po to, żeby mu służono, lecz aby służyć. Po Mszy św. rusza procesja do 
tzw. ciemnicy. Tam rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu. 
Wymownym znakiem odejścia Jezusa, który po Ostatniej Wieczerzy został 
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pojmany, jest ogołocenie centralnego miejsca świątyni, czyli ołtarza. Aż do 
Wigilii Paschalnej ołtarz pozostaje bez obrusa, świec i wszelkich ozdób.  
 
Wielki Piątek  
Wielki Piątek to dzień Krzyża. Po południu odprawia się niepowtarzalną 
wielkopiątkową Liturgię Męki Pańskiej. Celebrans i asysta wchodzą w ciszy. 
Przed ołtarzem przez chwilę leżą krzyżem, a po modlitwie wstępnej czytane 
jest proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków. 
Następnie czyta się lub śpiewa, zwykle z podziałem na role, opis Męki 
Pańskiej według św. Jana. Po homilii w bardzo uroczystej modlitwie 
wstawienniczej Kościół poleca Bogu siebie i cały świat, wyrażając w ten 
sposób pragnienie samego Chrystusa: aby wszyscy byli zbawieni. Szczególnie 
przejmujące są modlitwy o jedność chrześcijan, prośba za niewierzących i za 
Żydów. Centralnym 
wydarzeniem liturgii 
wielkopiątkowej jest 
adoracja Krzyża. 
Zasłonięty 
fioletowym suknem 
Krzyż wnosi się przed 
ołtarz. Celebrans 
stopniowo odsłania 
ramiona Krzyża  
i śpiewa trzykrotnie: 
"Oto drzewo Krzyża, 
na którym zawisło 
zbawienie świata",  na co wierni odpowiadają: "Pójdźmy z pokłonem".  
Po liturgii Krzyż zostaje w widocznym i dostępnym miejscu, tak by każdy 
wierny mógł go adorować. Jest on aż do Wigilii Paschalnej najważniejszym 
punktem w kościele. Przyklęka się przed nim, tak, jak normalnie przyklęka się 
przed Najświętszym Sakramentem. Po adoracji Krzyża z ciemnicy przynosi 
się Najświętszy Sakrament i wiernym udziela się Komunii. Ostatnią częścią 
liturgii Wielkiego Piątku jest procesja do Grobu Pańskiego. Na ołtarzu 
umieszczonym przy Grobie lub na specjalnym tronie wystawia się 
Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem 
- symbolem całunu, w który owinięto ciało zmarłego Chrystusa. Cały wystrój 
tej kaplicy ma kierować uwagę na Ciało Pańskie.  W wielu kościołach przez 
całą noc trwa adoracja. W Wielki Piątek odprawiane są także nabożeństwa 
Drogi Krzyżowej. W wielu kościołach rozpoczyna się ono o godzinie 15:00, 
gdyż właśnie około tej godziny wedle przekazu Ewangelii Jezus zmarł na 
Krzyżu. 
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Wielka Sobota 

Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. Dla uczniów Jezusa był to dzień 
największej próby. Według Tradycji apostołowie rozpierzchli się po śmierci 
Jezusa, a jedyną osobą, która wytrwała w wierze, była Bogurodzica. Dlatego 
też każda sobota jest w Kościele dniem maryjnym. Po śmierci krzyżowej  
i złożeniu do grobu wspomina się zstąpienie Jezusa do otchłani. Wiele 
starożytnych tekstów opisuje Chrystusa, który "budzi" ze snu śmierci do 
nowego życia Adama i Ewę, którzy wraz z całym rodzajem ludzkim 
przebywali w Szeolu. 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. W zwyczaju jest też masowe odwiedzanie różnych 
kościołów i porównywanie wystroju Grobów.  

Wielkanoc - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

Wielkanoc zaczyna się już w sobotę po zachodzie słońca. Rozpoczyna ją 
liturgia światła. Na zewnątrz kościoła kapłan święci ogień, od którego 
następnie zapala się Paschał - wielką woskową świecę, która symbolizuje 
zmartwychwstałego Chrystusa. Na paschale kapłan żłobi znak krzyża, 
wypowiadając słowa: "Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa  
i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez 
wszystkie wieki wieków. Amen". Umieszcza się tam również pięć ozdobnych 
czerwonych gwoździ, symbolizujących rany Chrystusa oraz aktualną datę. 
Następnie Paschał ten wnosi się do okrytej mrokiem świątyni, a wierni 
zapalają od niego swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło. 
Niezwykle wymowny jest widok rozszerzającej się jasności, która w końcu 
wypełnia cały kościół. Zwieńczeniem obrzędu światła jest uroczysta pieśń 
(Pochwała Paschału) - Exultet, która zaczyna się od słów: "Weselcie się już 
zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony 
głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!" Dalsza część 
liturgii paschalnej to czytania przeplatane psalmami. Przypominają one całą 
historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów 
z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii  
o Zmartwychwstaniu Jezusa. Tej nocy powraca po blisko pięćdziesięciu 
dniach uroczysty śpiew "Alleluja". Celebrans dokonuje poświęcenia wody, 
która przez cały rok będzie służyła przede wszystkim do chrztu. Czasami, na 
wzór pierwotnych wspólnot chrześcijańskich, w noc paschalną chrzci się 
katechumenów, udzielając im zarazem bierzmowania i pierwszej Komunii 
św. Wszyscy wierni odnawiają swoje przyrzeczenia chrzcielne wyrzekając się 
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grzechu, Szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła oraz wyznając wiarę  
w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wigilia Paschalna kończy się Eucharystią 
i procesją rezurekcyjną. Procesja ta pierwotnie obchodziła cmentarz, który 
zwykle znajdował się w pobliżu kościoła, by oznajmić leżącym w grobach, że 
Chrystus zmartwychwstał i zwyciężył śmierć. Ze względów praktycznych  
w wielu miejscach w Polsce procesja rezurekcyjna nie odbywa się w Noc 
Zmartwychwstania, ale przenoszona jest na niedzielny poranek. 

Oktawa Wielkanocna 
Ponieważ cud Zmartwychwstania „nie mieści” się w jednym dniu, dlatego też 
Kościół obchodzi Oktawę Wielkiej Nocy - przez osiem dni bez przerwy wciąż 
powtarza się tę samą prawdę, że Chrystus Zmartwychwstał. Ostatnim dniem 
oktawy jest Biała Niedziela, nazywana obecnie także Niedzielą Miłosierdzia 
Bożego. W ten dzień w Rzymie ochrzczeni podczas Wigilii Paschalnej neofici, 
odziani w białe szaty podarowane im przez gminę chrześcijańską, szli  
w procesji do kościoła św. Pankracego, by tam uczestniczyć w Mszy św. Jan 
Paweł II ustanowił ten dzień świętem Miłosierdzia Bożego, którego wielką 
orędowniczką była św. Faustyna Kowalska. Wielkanoc jest pierwszym  
i najważniejszym świętem chrześcijańskim. Apostołowie świętowali tylko 
Wielkanoc i każdą niedzielę, która jest właśnie pamiątką Nocy Paschalnej. 
Dopiero z upływem wieków zaczęły pojawiać się inne święta i okresy 
przygotowania aż ukształtował się obecny rok liturgiczny, który jednak 
przechodzi różne zmiany. Obchody Triduum Paschalnego, choć trwają od 
Wielkiego Czwartku do Niedzieli Wielkanocnej, wbrew pozorom nie trwają 
cztery, lecz trzy dni. Jest to związane z żydowską rachubą czasu. Każde święto 
rozpoczyna się już poprzedniego dnia wieczorem po zachodzie słońca. Tak 
więc pierwszy dzień świętego Triduum (Trzech Dni) Paschalnego rozpoczyna 
się od Mszy Wieczerzy Pańskiej w czwartek a kończy Liturgią Męki Pańskiej 
w piątek jeszcze przed wieczorem. Jest to zgodne z Ewangelią, która mówi, że 
Ciało Jezusa spoczęło w Grobie jeszcze przed nastaniem szabatu. Drugi dzień 
to czas liturgicznej ciszy i smutku. Kościół nie sprawuje Mszy św., a Komunię 
św. mogą, w formie wiatyku, przyjmować jedynie umierający. Właściwie nie 
sprawuje się żadnych sakramentów, choć m.in. polskie doświadczenie uczy, 
że to czas wzmożonej posługi kapłanów sprawujących sakrament pojednania. 
Wieczorem kończy się "dzień żałoby". Rozpoczyna się trzeci dzień, w którym 
Chrystus zmartwychwstał. Nastaje święta Noc Zmartwychwstania, podczas 
której powstaje z martwych Chrystus Pan - Słońce, które nie zna zachodu. Noc 
Paschalna oraz cała Niedziela Wielkanocna to największe święto 
chrześcijańskie, pierwszy dzień tygodnia, uroczyście obchodzony w każdą 
niedzielę przez cały rok. 

 (BL) 



6 
 

AKTUALNOŚCI PARAFIALNE  

Sakrament Chrztu Świętego  
w marcu 2015 otrzymał:  
- Radosław Pędzioch - Chromów 
 
 

Do wieczności w marcu odeszli: 
- śp. Zofia Świątek – Bronków 
- śp. Karolina Denis – Brzózka 
- śp. Jerzy Straszkiewicz – St. Zagór 

Intencje mszalne w kościele 
parafialnym w Dychowie: 
 
KWIECIEŃ 2015 
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA 
12.04.2015 
godz. 8.00 – śp. Stefania 
Skowrońska  
godz. 13.00 – Suma Odpustowa  
ku czci Bożego Miłosierdzia –  
za Parafian 
ŚRODA 15.04.2015 
godz. 18.00 – śp. Jadwiga Rzęsa  
w 1 rocznicę śmierci 
PIĄTEK 17.04.2015 
godz. 18.00 – śp. Jerzy 
Straszkiewicz w 30 dni po śmierci 
SOBOTA 18.04.2015 
godz. 15.00 – w intencji Bogumiły  
i Waleriana Straszkiewicz z okazji 
35 rocznicy ślubu -  
z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i opiekę MB 
godz. 16.30 – ślub: Ewa Kozioł  
i Łukasz Mrozowski 
NIEDZIELA 19.04.2015 
godz. 8.00 – śp. ks. Sylwester 
Zawadzki, śp. ks. Norbert Nowak, 
śp. ks. Grzegorz Tuligłowicz 
godz. 11.00 – w intencji Maji Bielak 
z okazji 6 urodzin o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy 

ŚRODA 22.04.2015 
godz. 18.00 – w intencji 
Władysława Tabisz z okazji  
80 urodzin, o Boże 
błogosławieństwo i łaskę zdrowia 
CZWARTEK 23.04.2015 
godz. 10.00 – w intencji Jolanty  
z okazji 50 Urodzin 
PIĄTEK 24.04.2015 
godz. 18.00 – śp. Mikołaj 
Grabowski w 15 rocznicę śmierci  
SOBOTA 25.04.2015 
godz. 17.00 – w intencji ks. Marka 
Kowal z okazji imienin -  
od rodziców i siostry z rodziną 
NIEDZIELA 26.04.2015 
godz. 8.00 – o światło Ducha 
Świętego na egzaminy maturalne 
dla Joanny  
godz. 11.00 – w intencji ks. 
Proboszcza Marka z okazji imienin 
ŚRODA 29.04.2015 
godz. 18.00 – śp. Jan, Józefa, 
Andrzej Klinik 
 
MAJ 2015 
PIĄTEK 01.05.2015 
godz. 11.00 – w intencji 
wynagradzającej za grzechy nasze, 
naszej parafii, ojczyzny i świata  
SOBOTA 02.05.2015 
godz. 11.00 – śp. Stanisława 
Maćkowska i zmarli z rodziny z obu 
stron 
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NIEDZIELA 03.05.2015 
godz. 8.00 – w intencji Marii  
z okazji imienin i urodzin 
godz. 11.00 – śp. Anna, Antoni, 
Błażej Pietrzyk 
PONIEDZIAŁEK 04.05.2015 
godz. 18.00 – w intencji Moniki  
i Tomasza z okazji urodzin –  
od rodziców 
ŚRODA 06.05.2015 
godz. 18.00 – śp. Stanisław, Helena, 
Maria, Marian, Stanisława 
PIĄTEK 08.05.2015 
godz. 18.00 – w intencji  
P. Stanisława Mielnik  
i P. Stanisława Nadolnego  
z okazji imienin 
SOBOTA 09.05.2015 
godz. 17.00 – śp. Stanisława, Józefa, 
Bronisław Tumiłowicz 
NIEDZIELA 10.05.2015 
godz. 8.00 – śp. Jerzy Załużny  
w 4 rocznicę śmierci i śp. Jerzy 
Załużny w 21 rocznicę śmierci 
godz. 11.00 – śp. Alicja Kret  
w 1 rocznicę śmierci 
godz. 11.00 – śp. Włodzimierz 
Jastrzębski 
 
Intencje mszalne w kościele  
w Bronkowie: 
KWIECIEŃ 2015 
NIEDZIELA 12.04.2015 
godz. 9.30 – śp. Helena i Franciszek 
Patynowscy 
CZWARTEK 16.04.2015 
godz. 18.00 – śp. Zofia Świątek –  
od Matek Żywego Różańca 
NIEDZIELA 19.04.2015 
godz. 9.30 – śp. Jerzy Niwczyk  
i zmarli z rodziny 

NIEDZIELA 26.04.2015 
godz. 9.30 – śp. Andrzej Mucha  
w 7 rocznicę śmierci 
CZWARTEK 30.04.2015 
godz. 18.00 – w intencji  
ks. Proboszcza Marka z okazji 
imienin, o Boże błogosławieństwo  
i opiekę Matki Bożej 
 
MAJ 2015 
SOBOTA 02.05.2015 
godz. 9.30 – w intencji Strażaków 
OSP Bronków z okazji świętego 
Patrona Floriana –  
od ks. Proboszcza Marka 
NIEDZIELA 03.05.2015 
godz. 9.30 – śp. Gabriel Sapikowski 
w 9 rocznicę śmierci 
CZWARTEK 07.05.2015 
godz. 18.00 – śp. Stanisława, Józef, 
Gabriel Sapikowscy  
NIEDZIELA 10.05.2015 
godz. 9.30 – śp. Stanisław, Zygmunt 
Maćkowiak  
 
Intencje mszalne w kościele  
w Brzózce: 
KWIECIEŃ 2015 
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA 
12.04.2015 
godz. 11.00 – w intencji Mariusza  
i Marka z okazji urodzin 
 
WTOREK 14.04.2015 
godz. 18.00 – za parafian 
NIEDZIELA 19.04.2015 
godz. 12.30 – śp. Karolina Denis  
w 30 dni po pogrzebie 
WTOREK 21.04.2015 
godz. 18.00 – w pewnej intencji 
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NIEDZIELA 26.04.2015 
godz. 12.30 – śp. Wiesław Woźniak 
WTOREK 28.04.2015 
godz. 18.00 – wolna intencja 
MAJ 2015 
NIEDZIELA 03.05.2015 
godz. 12.30 – Odpust –  
za wszystkich Parafian 

WTOREK 05.05.2015 
godz. 18.00 – o dary Ducha 
Świętego 
NIEDZIELA 10.05.2015 
godz. 11.00 – śp. Anastazja Musiał 

  
 (MK) 

 

IMIENINY KSIĘDZA PROBOSZCZA 

Z okazji imienin Księdza Proboszcza 

przypadających  

25 kwietnia składamy moc z serca 

płynących życzeń zdrowia,  

pogody ducha i radości na każdy dzień.  

Niech Miłosierny Jezus – Patron naszej Parafii błogosławi 

Księdzu we wszystkich poczynaniach; niech wynagradza 

wszelkimi potrzebnymi łaskami Księdza dobroć, uśmiech  

oraz opiekę nad Parafią i parafianami, a Maryja, najlepsza 

Matka niech otacza Księdza płaszczem swojej opieki. 

                                                                Członkowie POAK w Dychowie 

 

Msza Święta z okazji imienin Księdza Proboszcza odbędzie się  

w niedzielę 26 kwietnia 2015 r. o godz. 11:00  

w Kościele Parafialnym w Dychowie.  

Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian i wszystkie grupy 

parafialne do udziału w tej uroczystości. 
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 MIŁOSIERDZIE BOŻE  

Siostrę Faustynę wybrał Pan Jezus na sekretarkę i apostołkę swego 
miłosierdzia, aby przez nią przekazać światu wielkie orędzie.  
W Starym Zakonie – powiedział do niej – wysyłałem proroków do ludu 
swego z gromami. Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości  
z moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją 
uleczyć, przytulając ją do swego miłosiernego serca (Dz. 1588). 

Misja Siostry Faustyny polega na trzech zadaniach: 

 przybliżeniu i głoszeniu światu prawdy objawionej w Piśmie Świętym  
o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka 

 wypraszaniu miłosierdzia Bożego dla całego świata m. in. przez 
praktykę podanych przez Pana Jezusa nowych form kultu Miłosierdzia 
Bożego, którymi są: obraz Miłosierdzia Bożego z podpisem: Jezu, ufam 
Tobie, święto Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, 
koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwa w godzinie Miłosierdzia  

 zainspirowaniu apostolskiego ruchu Miłosierdzia Bożego, który 
podejmuje zadanie głoszenia i wypraszania miłosierdzia Bożego dla 
świata oraz dąży do doskonałości drogą wskazaną przez św. Siostrę 
Faustynę. Jest to droga polegająca na postawie dziecięcej ufności wobec 
Boga, która wyraża się w pełnieniu Jego woli oraz postawie miłosierdzia 
wobec bliźnich.  

Rysunek obrazu został ukazany w wizji, jaką 
Siostra Faustyna miała 22 lutego 1931 roku  
w celi płockiego klasztoru. Wieczorem, kiedy 
byłam w celi – pisze w Dzienniczku  
– ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie 
białej. Jedna ręka wzniesiona do 
błogosławieństwa, a druga dotykała szaty 
na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach 
wychodziły dwa wielkie promienie, jeden 
czerwony, a drugi blady. (…) Po chwili 
powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według 
rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, 
ufam Tobie (Dz. 47). Chcę, aby ten obraz (…) 
był uroczyście poświęcony w pierwszą 
niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być 
świętem Miłosierdzia (Dz. 49).  

Wizja obrazu Jezusa Miłosiernego 
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Treść tego obrazu bardzo ściśle wiąże się więc z liturgią Niedzieli 
Miłosierdzia. Kościół czyta w tym dniu Ewangelię według św. Jana o ukazaniu 
się zmartwychwstałego Chrystusa w Wieczerniku i ustanowieniu sakramentu 
pokuty (J 20,19-29). Obraz przedstawia więc zmartwychwstałego Zbawiciela, 
który przynosi ludziom pokój przez odpuszczenie grzechów, za cenę swej 
męki i śmierci krzyżowej. Promienie krwi i wody, płynące z przebitego 
włócznią Serca (niewidocznego na obrazie) oraz blizny po ranach 
ukrzyżowania przywołują wydarzenia z Wielkiego Piątku (J 19,17-18; 19,33-
37). Obraz Jezusa Miłosiernego łączy więc w sobie te dwa ewangeliczne 
wydarzenia, które najpełniej mówią o miłości Boga do człowieka. 
Charakterystyczne dla tego wizerunku Chrystusa są dwa promienie. Pan 
Jezus, zapytany o ich znaczenie, wyjaśnił: Blady promień oznacza wodę, 
która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest 
życiem dusz (…) Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie (Dz. 299). 
Oczyszcza duszę sakrament chrztu i pokuty, a karmi ją najobficiej Eucharystia 
– więc te dwa promienie oznaczają sakramenty święte i wszystkie łaski Ducha 
Świętego, którego biblijnym symbolem jest woda, oraz nowe przymierze 
Boga z człowiekiem zawarte we krwi Chrystusa. Obraz Jezusa Miłosiernego 
często bywa nazywany obrazem Miłosierdzia Bożego, co jest słuszne, 
ponieważ właśnie w misterium paschalnym Chrystusa najwyraźniej objawiła 
się miłosierna miłość Boga do człowieka. Obraz nie tylko przedstawia 
miłosierdzie Boże, ale pełni również rolę znaku, który ma przypominać  
o obowiązku chrześcijańskiej ufności względem Boga i czynnej miłości  
w stosunku do bliźnich. W podpisie obrazu – z woli Chrystusa – są 
umieszczone słowa: Jezu, ufam Tobie. Obraz ten – powiedział także Pan Jezus 
– ma przypominać żądania mojego miłosierdzia, bo nawet wiara 
najsilniejsza nic nie pomoże bez uczynków (Dz. 742). Do tak rozumianego 
kultu obrazu, polegającego na postawie chrześcijańskiej ufności  
i miłosierdzia, przywiązał Pan Jezus specjalne obietnice: łaskę wiecznego 
zbawienia, dużych postępów na drodze chrześcijańskiej doskonałości, łaskę 
szczęśliwej śmierci i wszelkie inne łaski, o które z ufnością ludzie prosić Go 
będą. Przez obraz ten udzielać będę wiele łask dla dusz, a przeto niech ma 
przystęp wszelka dusza do niego (Dz. 570). Święto Miłosierdzia ma 
najwyższą rangę wśród wszystkich postaci nabożeństwa do Miłosierdzia 
Bożego, które zostały objawione Siostrze Faustynie. Po raz pierwszy 
o ustanowieniu tego święta mówił Pan Jezus w Płocku w 1931 roku, gdy 
przekazywał swą wolę co do powstania obrazu: Ja pragnę, aby było 
Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, był 
uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela 
ma być świętem Miłosierdzia (Dz. 49). Wybór pierwszej niedzieli po 
Wielkanocy na święto Miłosierdzia ma swój głęboki sens teologiczny, który 
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wskazuje na ścisły związek, jaki istnieje pomiędzy wielkanocną tajemnicą. 
Odkupienia a tajemnicą miłosierdzia Bożego. Ten związek podkreśla jeszcze 
nowenna do Miłosierdzia Bożego, poprzedzająca to święto, która rozpoczyna 
się w Wielki Piątek. 

 

KĄCIK DLA MILUSIŃSKICH - KRZYŻÓWKA Z HASŁEM 

      1)            

2)                  

     3)             

 4)                 

  5)              

  6)             

7)              

 8)           

 

 

 

 

 

  
9)           

 

Objaśnienia do krzyżówki z hasłem:  
1)Strój każdego Księdza.  
2)Świeca palona na Wigilię Paschalną.  
3)Jeden z dobrych uczynków.  
4)Najważniejsze Święto dla chrześcijan.  
5)Ksiądz wygłasza z niej kazania.  
6)„Mieszkanie” Pana Jezusa w kościele.  
7)Przemienia się w krew Chrystusa.  
8)Następca Św. Piotra.  
9)Np. chrzest, Eucharystia, małżeństwo... 

Hasło krzyżówki utworzą litery czytane od góry z pól niebieskich. Odpowiedzi 
prosimy przynosić do Zakrystii na kartkach podając swoje imię  
i nazwisko oraz wiek.   

Powodzenia! 

 (MO) 
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PORADY OGRODNICZE NA KWIECIEŃ 

Ten miesiąc wszyscy miłośnicy ogrodów witają z radością. Mamy wiosnę  
i coraz wyraźniej widać jak budzi się przyroda. Jak sama nazwa miesiąca 
wskazuje, jest to miesiąc, w którym rozpoczyna się okres kwitnienia wielu 
roślin. Nadeszła już pora aby ostro zabrać się za porządkowanie ogrodu po 
zimie i inne prace na działce. Wykonując prace w ogrodzie pamiętajmy tylko 
aby się zbytnio nie rozpędzić, szczególnie przy odkrywaniu roślin, gdyż noce 
bywają jeszcze mroźne. 

Sad: Kończymy zimowe cięcie drzew w sadzie. Do kwietnia możemy opóźnić 
cięcie gatunków najbardziej narażonych na uszkodzenia mrozowe - śliw, 
morel, brzoskwiń i nektaryn. Wysadzamy zdrewniałe sadzonki porzeczek  
i winorośli. Umieszczamy je w glebie na takiej głębokości, aby na powierzchni 
znajdował się tylko jeden pąk. Jeżeli chcemy rozmnożyć agrest lub winorośl, 
robimy odkłady poziome. Jeżynę bezkolcową można natomiast rozmnożyć 
poprzez odkład wierzchołkowy. Zapobiegamy zakażeniu jabłoni parchem 
oraz mączniakiem. Opryski zwalczające parch jabłoni rozpoczynamy w fazie 
wydobywania się z pąków końcowych pierwszych liści. W zależności od 
pogody, pierwszy oprysk wykonujemy w połowie kwietnia lub na początku 
maja. Do roślin sadowniczych zaliczamy także truskawki i poziomki. 
Wiosenną pielęgnację tych roślin zacznij od usunięcia starych, zaschniętych 
liści. Potem wzrusz glebę w międzyrzędziach, a także między roślinami  
w rzędach. Pamiętaj, że truskawki i poziomki mają niewielkie wymagania 
nawozowe i obfite nawożenie wiosną (szczególnie nawozami azotowymi) jest 
niekorzystne. Konieczne jest natomiast podlewanie. Jeżeli jest sucho - 
podlewaj co najmniej raz w tygodniu. Roślinom tym dobrze zrobi też 
ściółkowanie (pod rośliny z obu stron rzędu podłóż ściółkę ze słomy lub kory 
drzew iglastych). 

Warzywnik: Na miejsce stałe sadzimy rozsadę cebuli i pora, a na początku 
miesiąca - wczesnych odmian kalarepy i sałaty. Odmiany późniejsze 
wysadzimy pod koniec miesiąca. Do połowy kwietnia kończymy siew grochu 
i szpinaku. W drugiej połowie miesiąca na zagonie wysiewamy pora. Przez 
cały kwiecień możemy wysiewać rzodkiewkę, najlepiej w odstępach 7 do 10 
dniowych w różnych miejscach - do gruntu odkrytego, przykrywanego potem 
włókniną lub folią perforowaną, do niskiego tunelu foliowego lub do zimnego 
inspektu. To zapewni nam ciągłość zbiorów przez cały sezon. Pamiętajmy, iż 
rzodkiewka lubi dobre nasłonecznienie. Wysiewamy nasiona średnio 
późnych odmian marchwi na zbiór wczesnojesienny, oraz nasiona pietruszki, 
pasternaku i kopru. Pod koniec miesiąca możemy wysiewać skorzonerę, 

http://poradnikogrodniczy.pl/ciecie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/sadzonki_zdrewniale.php
http://poradnikogrodniczy.pl/agrest-odmiany-sadzenie-pielegnacja.php
http://poradnikogrodniczy.pl/odklady.php
http://poradnikogrodniczy.pl/maczniak.php
http://poradnikogrodniczy.pl/parch-jabloni-objawy-opryski-zapobieganie-zwalczanie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/truskawki.php
http://poradnikogrodniczy.pl/poziomki-ogrodowe-odmiany-sadzenie-uprawa.php
http://poradnikogrodniczy.pl/sciolkowanie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/rozsadawarzyw.php
http://poradnikogrodniczy.pl/por.php
http://poradnikogrodniczy.pl/strakowe.php#groch
http://poradnikogrodniczy.pl/rzodkiew.php
http://poradnikogrodniczy.pl/marchew.php
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cykorię, bób i szczaw. Pikujemy siewki warzyw psiankowatych, takich jak 
pomidor, czy papryka. Pikowanie przyczyni się do wzbogacenia systemu 
korzeniowego roślin. Nasiona buraków ćwikłowych wysiewamy wprost do 
gruntu w rzędach oddalonych od siebie o 20 cm. Najlepiej siać je w bruzdę  
o głębokości 2 cm. Młode rośliny przerywamy, pozostawiając je  
w odstępach 15-centymetrowych. Rozpoczynamy ochronę warzyw przed 
szkodnikami. Aby je odstraszyć, warzywa możemy opryskać preparatem 
czosnkowym Bioczos, lub umieścić pałeczki czosnkowe w glebie. Uwaga - 
Bioczosu nie należy stosować przeciwko śmietce cebulance. W tym 
przypadku radzimy wysiewać cebulę naprzemianrzędowo z innymi 
roślinami, np. marchwią.  

Ogród ozdobny: Jeżeli w marcu było zbyt zimno aby zdjąć zimowe osłony  
z krzewów róż i dokonać cięcia, również i to wykonujemy w kwietniu. 
Możemy też sadzić nowo zakupione róże. Przy zakupie krzewów wybierajmy 
takie, które mają co najmniej 3 zdrowe pędy i dobrze rozwinięty system 
korzeniowy. W miejsce stałe sadzimy rozsadę bratków  i niezapominajek. 
Ściółkujemy glebę pod krzewami, zwłaszcza tymi o płytkim systemie 
korzeniowym (azalie, oczary, różaneczniki, czy wrzosy). Ściółka pomoże 
utrzymać w glebie wilgoć i zabezpieczy korzenie przed wysychaniem. 

Trawnik: Trawnik nawozimy nawozem organicznym i dobrze podlewamy. 
Miejsca wyłysiałe obsiewamy regeneracyjną mieszanką traw. Możemy też 
użyć kawałków darni z innych części trawnika. Wzrost traw w kwietniu jest 
na tyle duży, że możesz przystąpić do pierwszego koszenia. Regularne 
koszenie sprzyjać będzie lepszemu krzewieniu się trawy, dzięki temu trawnik 
stworzy gęsty kobierzec i będzie odporny na intensywne użytkowanie. 
Pamiętaj jednak aby nie przycinać trawy krócej niż na 4 cm,  a w miejscach 
zacienionych pozostaw źdźbła jeszcze dłuższe. Jeśli kosiarka nie była 
ostrzona przed zimą, podczas czyszczenia - zrób to teraz, zanim przystąpisz 
do pierwszego koszenia. Pod koniec kwietnia rozpoczynamy walkę  
z chwastami na trawniku. O ile jest to możliwe, najlepiej pielić ręcznie. Jeżeli 
jednak nie dajemy rady, możemy zastosować herbicydy. Jeżeli nie posiadamy 
jeszcze trawnika, nadeszła dobra pora aby rozpocząć działania związane  
z zakładaniem trawnika 

 

 

 

http://poradnikogrodniczy.pl/strakowe.php#bob
http://poradnikogrodniczy.pl/pomidory.php
http://poradnikogrodniczy.pl/papryka.php
http://poradnikogrodniczy.pl/burak.php
http://poradnikogrodniczy.pl/biopreparaty.php
javascript:displayWindow('pliki/szkodniki/17.html',500,350)
http://poradnikogrodniczy.pl/kwiatydwu.php#bra
http://poradnikogrodniczy.pl/kwiatydwu.php#niezap
http://poradnikogrodniczy.pl/sciolkowanie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/rozanecznik.php
http://poradnikogrodniczy.pl/zimozielone2.php#wrzos
http://poradnikogrodniczy.pl/kosiarki.php
http://poradnikogrodniczy.pl/chwasty_i_mech.php
http://poradnikogrodniczy.pl/chwasty_i_mech.php
http://poradnikogrodniczy.pl/zakladanie-trawnika.php
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K Ą C I K  S M A K O S Z A  

Pasztet z jajkiem 

Składniki: ½ kg wołowiny mielonej, 
½ kg wieprzowiny mielonej, ½ kg 
boczku parzonego, 100 g podgardla, 
300g wątróbek, 2 cebule,  
1 marchewka, 1 korzeń pietruszki,   
3 ziarna ziela angielskiego, garść 
pieprzu kolorowego,  1 kajzerka,  10 jajek przepiórczych,  1 por (tylko zielone 
liście), 2 liści laurowe, 2 jajka (do masy), 1 łyżeczka świeżo startej gałki 
muszkatołowej, 1 łyżka masła,  2 łyżki bułki tartej, przyprawy: sól i pieprz. 

Sposób przygotowania: Wołowinę, wieprzowinę i podgardle zalej wodą tak, 
aby zakryła tylko mięso. Dodaj obrane całe cebule, obraną marchewkę  
i pietruszkę, a także ziarna ziela angielskiego i ziarna pieprzu oraz sól. Całość 
gotuj na małym ogniu pod przykryciem przez ok. 1,5 godz. Uważaj, aby nie 
przypalić. Gdy mięso będzie miękkie, włóż wątróbkę i boczek parzony. Gotuj 
razem ok. 15 min po przykryciem. Garnek zdejmij z ognia, wyjmij mięso,  
a wywar lekko ostudź. Ugotuj jajka przepiórcze na twardo (ok. 10 min). Do 
wywaru z gotowanego mięsa włóż kajzerkę i poczekaj aż cała nasiąknie. 
Mięso mielone, podgardle, boczek parzony, wątróbkę, nasączoną bułkę, 
marchew i pietruszkę przepuść przez maszynkę do mięsa lub dokładnie 
wszystko zmiksuj. Masa powinna być jednolita, o pikantnym smaku. Do masy 
wbij surowe jajka, przypraw solą i dodaj garść pieprzu kolorowego oraz startą 
gałkę muszkatołową. Jeśli masa jest za rzadka, wsyp trochę bułki tartej. 
Wszystko dobrze wymieszaj łyżką. Formę o wymiarach ok. 23 cm/10 cm 
wysmaruj masłem i posyp bułką tartą, tak aby przywarła do brzegów formy. 
1/2 pasztetu wyłóż na dno formy. Liście pora zalej na  3 min gorącą wodą  
z czajnika, aby były bardziej plastyczne. Następnie potnij na mniejsze kawałki 
i obwiń w nie obrane jajeczka. Na pasztecie w formie układaj jajeczka obok 
siebie. Zakryj je pozostałą częścią masy i wyrównaj wierzch. Pasztet piecz  
w kąpieli wodnej (formę zanurz do połowy wysokości naczynia 
wypełnionego wodą) w piekarniku w temp. 180–200°C przez 1,5 godz. 
Podawaj chłodny  z sosami lub ćwikłą.  

 

 

 

http://gotujmy.pl/wielkanocny-pasztet-z-jajkiem,przepisy-wielkanoc-przepis-galeria,209944.html
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Karkówka z piekarnika 

Składniki: 1kg karkówki bez kości, 5 ząbków czosnku, 
2 - 3 łyżki oliwy, przyprawy: do mięsa wieprzowego,  
do karkówki, papryka w proszku czerwona, sól, pieprz, 
nici do związania. 

Sposób przygotowania: umytą karkówkę osuszyć 
ręcznikiem papierowym. Obrać czosnek, pokroić go  
w słupki. Mięso ponakłuwać nożem i w otwory wcisnąć  czosnek. Do miseczki 
wlać olej i wsypać wszystkie przyprawy  i razem wymieszać. Powstałą papką 
porządnie natrzeć mięso. Następnie obwiązać  mięso nićmi. Zawinąć w folię 
aluminiową i włożyć do lodówki na 2 dni. Po tym czasie mięso przełożyć do 
naczynia żaroodpornego wysmarowanego olejem  i wstawić do nagrzanego 
do 180°C piekarnika. Piec 1 godzinę bez przykrywania naczynia. Jest to 
idealna soczysta karkówka do obiadu jak i również na zimno do pieczywa . 

Babka gotowana 

Składniki na ciasto:  25 dag masła lub 
margaryny, szklanka cukru, 6–7 jajek, szklanka 
mąki tortowej, szklanka mąki ziemniaczanej, 1 ½ 
łyżeczki proszku do pieczenia, aromat migdałowy, 

Składniki na polewę: 10–15 dag masła, 10–15 
dag cukru pudru, 2–3 łyżki mleka, 4 łyżeczki 
ciemnego kakao, 1 ½  łyżeczki mąki  ziemniaczanej 

Sposób przygotowania: masło lub margarynę ucieramy z cukrem i żółtkami 
na gładką masę. Obie mąki mieszamy z proszkiem do pieczenia  
i przesiewamy. Stopniowo wsypujemy do masy żółtkowej, cały czas ubijając. 
Dodajemy aromat i białka ubite na sztywną pianę. Delikatnie mieszamy. 
Ciasto wlewamy do przygotowanej specjalnej formy do gotowania bab   
(z przykrywką – może być metalowa lub ze szkła żaroodpornego). Zamykamy 
foremkę i wstawiamy do dużego garnka z zimną wodą, obciążamy pokrywkę, 
aby forma się nie wynurzała. Przykrywamy garnek. Stawiamy na ogniu   
i czekamy, aż woda się zagotuje. Od tego momentu liczymy czas. Ciasto 
powinno się gotować ok. 1 godz. i 15 min. Wszystkie składniki polewy 
wkładamy do rondelka i podgrzewamy na małym ogniu, mieszając do 
momentu, aż nabierze jednolitej konsystencji. Po ugotowaniu ciasto 
wyjmujemy z formy, wykładamy na talerz i pozostawiamy do ostygnięcia. 
Kiedy będzie już letnia, babę smarujemy obficie polewą czekoladową.  

http://www.mojegotowanie.pl/var/self/storage/images/przepisy/miesa/swiateczna_karkowka_z_piekarnika/1703911-1-pol-PL/swiateczna_karkowka_z_piekarnika_popup_watermark.jpg
http://www.mojegotowanie.pl/var/self/storage/images/media/images/przepisy/babka_gotowana/2220284-1-pol-PL/babka_gotowana_popup_watermark.jpg
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Jajka łososiowe  

Składniki: 
6 jajek ugotowanych na twardo, 10 dkg 
wędzonego łososia w plasterkach, 3 łyżki 
majonezu, kilka gałązek koperku, pieprz. 
 

Sposób przygotowania: 

Jajka przekroić wzdłuż na pół. Ostrożnie wyjąć żółtka i włożyć do miseczki. 
Łososia bardzo drobno posiekać. Umyty i osuszony koperek posiekać. 
Żółtka dokładnie rozgnieść widelcem, dodać łososia, koperek, majonez, 
przyprawić pieprzem i wymieszać. Masę nakładać do szprycki do kremów 
z końcówką z dużą gwiazdką i wyciskać do połówek białek. 

S m ac z n e go ! ! !  
                                                                                                                                                    (EZ) 

 

M O D L I T W A  R Ó Ż A Ń C O W A  W  K W I E T N I U  

Intencja misyjna : Aby prześladowani chrześcijanie odczuwali 

pocieszającą obecność Zmartwychwstałego Pana i solidarność 

całego Kościoła . 

Intencja ogólna : Aby ludzie nauczyli się szanować świat 

stworzony i strzec go jako dar Boży.  

 

J e zu  U f a m  
T o b i e  

M i e s i ę c zn i k  P a r a f i i  p . w .  M i ł o s i e r d zi a  B o że g o  w  D y c h o w i e -  
w y d a r ze n i a  r e l i g i j n e  i  s p o ł e c zn e ,  i n t e n c j e  m s z a l n e ,  
o g ł o s ze n i a ,  i n f o r m a c j e  

W y d a w c a   
P a r a f i a l n y  O d d zi a ł  A k c j i  K a t o l i c k i e j  –  r e d a g u j ą  c z ł o n k o w i e  
p o d  k i e r u n k i e m  P r e ze s a  

W s p ó ł p r a c a   P r o b o s zc z  P a r a f i i  

N a k ł a d  1 3 0  e g z e m p l a r zy  

M a t e r i a ł y  d o  g a ze t k i  m o żn a  p r ze s y ł a ć  n a  a d r e s  e - m a i l :  A . K a s t e r @ w p . p l .   

W s ze l k i e  za p y t a n i a  m o żn a  s k ł a d a ć  n a  P l e b a n i i  l u b  w  K o ś c i e l e .  

mailto:A.Kaster@wp.pl
http://www.mojegotowanie.pl/var/self/storage/images/przepisy/sniadania/jajka_lososiowe_eli/1714544-1-pol-PL/jajka_lososiowe_eli_popup_watermark.jpg

