
 

V Niedziela Wielkiego Postu 

Z życia wspólnoty parafialnej 
 

Miniony Tydzień: 

1. Do Domu Ojca odeszli: Stanisław Łączny, Irena Su-

cholas oraz Józef Wojtyra. 

Przyszły Tydzień:  

2. W czwartek w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 

Msze św. o godz. 8:00, 10:00, 16:00, 17:00 i 18:00. 

|O godz. 16:00 poświęcenie medalików dla dzieci 

Pierwszokomunijnych z SP1, a o 17:00 - dzieci 

Pierwszokomunijnych z SP2. 

3. W czwartek będzie miało miejsce podjęcie Dzieła 

Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zapraszamy 

do włączenia się w to dzieło troski o życie ludzkie od 

poczęcia do naturalnej śmierci. Przed każdą Mszą 

św. będzie wyłożona lista do zapisania się, po kaza-

niu uroczyste przyjęcie do tego dzieła i przekazanie 

foldera z deklaracją. Po porannej Mszy św., zapra-

szamy na godzinną Adorację Najświętszego Sakra-

mentu z modlitwą o ochronę życia ludzkiego, prowa-

dzoną przez Wieczernik Niepokalanego Serca Ma-

ryi. 

4. Fundacja AQQ zaprasza dzieci na Drogę Krzyżową 

w piątek 26 III o godz. 17:00. Prosimy dzieci o 

przygotowanie ilustracji do piosenki "Rysuję krzyż z 

kropelką krwi". Wszystkie prace będą zaprezentowa-

ne na stronie FB parafii. Dla autorów 3 wylosowa-

nych prac przygotujemy drobne nagrody. Prosimy, 

aby dzieci przyszły ze swoimi krzyżami - mogą być 

własnoręcznie zrobione. Zapraszamy. 

5. W piątek o godz. 17:30 Droga Krzyżowa. Szczegól-

nie zapraszamy uczniów z klasy VII. 

6. W sobotę zapraszamy na Spowiedź parafialna w 

godzinach: 10:00-12:00; 16:00-18:00 oraz od 20:00. 

7. W przyszłą niedzielę (Niedziela Palmowa) dodat-

kowa zbiórka do puszek na kwiaty i dekorację Grobu 

Pańskiego. 

8. Ponawiamy prośbę i apel z ubiegłego roku, aby chęt-

ne osoby zgłosiły swoją gotowość do odbycia Stu-

dium Muzyki Kościelnej. Wspólnota parafialna po-

kryje koszt nauki. Do współpracy zapraszamy także 

te osoby, które ukończyły np. jakiś kurs gry na orga-

nach i są chętne, by wesprzeć naszą wspólnotę w 

grze na organach podczas liturgii. Zapraszamy także 

osoby do posługi kantora, który rozpoczyna śpiewa 

podczas liturgii i go animuje. 

9. Pragniemy przypomnieć, że w świetle „Instrukcji 

dotyczącej przygotowania do przyjęcia sakramentu 

bierzmowania w Archidiecezji Gnieźnieńskiej” z 

dnia 13 maja 2019 roku formacja kandydatów do 

bierzmowania powinna rozpocząć się we wrześniu 

dla uczniów, którzy podjęli naukę w ósmej klasie 

szkoły podstawowej i potrwać dwa lata. Przyjęcie 

sakramentu bierzmowania powinno nastąpić naj-

wcześniej pod koniec pierwszej klasy szkoły ponad-

podstawowej. Przyjęcie sakramentu bierzmowania w 

innej parafii możliwe jest jedynie za zgodą probosz-

cza parafii zamieszkania. Cała Instrukcja jest dostęp-

na na parafialnej stronie internetowej. 

Niedziela: 

10. Zapraszamy do Sali św. Wojciecha, w której moż-

na nabyć ciasto, kawę oraz wyroby rękodzielnicze. 

Pozyskany fundusz przeznaczony zostanie na potrze-

by rodzin potrzebujących pomocy. Serdecznie zapra-

szamy do wsparcia tego dzieła jałmużny i miłosier-

dzia. 

11. Zachęcamy do nabycia naszej parafialnej gazetki w 

cenie 1 zł oraz „Przewodnika Katolickiego”, w ce-

nie 6 zł. 

Wszystkim Drogim Gościom i Parafianom 

Duszpasterze wraz z całą wspólnotą parafialną 

życzą dobrej niedzieli i całego tygodnia. 

Szczęść Boże! 

Opracowanie: Elżbieta Dębiak i Marta Haławska 

 

Zaproszenie do posłuszeństwa 

 

Wprowadzenie do Mszy św. 

To już V Niedziela Wielkiego Postu. Dziś Pan Jezus 

zaprasza nas do posłuszeństwa, ukazując siebie jako naj-

doskonalszy wzór. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że 

bardzo różnie bywa w naszym życiu z tym posłuszeń-

stwem. Pamiętajmy jednak, że nigdy nie jest za późno na 

odbudowanie relacji z Bogiem i o to też prośmy w czasie 

tej Eucharystii – abyśmy umieli stawiać Pana Boga w 

swoim życiu na pierwszym miejscu, posłusznie wypeł-

niając Jego wolę. 

 

Wprowadzenie do Aktu pokutnego 

 Jako piąty wśród siedmiu grzechów głównych wymie-

nione jest nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Brak 

panowania nad sobą w jedzeniu i piciu osłabia wolność 

we wszystkich innych sferach człowieczeństwa. A to 

prowadzi nie tylko do problemów zdrowotnych, lecz 
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także do egoizmu, lenistwa, wy-

godnictwa. Nieumiarkowanie w 

jedzeniu i piciu oznacza rezygnację 

z szukania trwałej radości na rzecz 

chwilowej przyjemności. Taka 

filozofia życia to najkrótsza droga 

do uzależnień. Złe są więc: brak 

umiaru, obżarstwo, pijaństwo, a 

także „zapychanie się” jedzeniem 

niezdrowym, niepożywnym. Czy potrafię zapanować nad 

swoim łakomstwem? Czy nie szkodzę swojemu zdrowiu 

złym odżywianiem się lub nadużywaniem alkoholu? 

Uznając nasze grzechy i słabości, dziś szczególnie prze-

prośmy Pana Boga za nieumiarkowanie w jedzeniu i 

piciu.   

 

Komentarz do procesji z darami 

Wśród wielkopostnych narzędzi 

do naszego uświęcania jest oprócz 

modlitwy i postu – jałmużna wiel-

kopostna. Ofiara na tacę daje nam 

taką możliwość złożenia wielko-

postnego daru, który oczyszcza 

nas także wewnętrznie. Wszyscy 

teraz zaśpiewajmy Hymn: Przypatrz się, duszo, jak cię 

Bóg miłuje. 

 

Komentarz na rozesłanie 

Za chwilę rozejdziemy się do swoich domów. Jaka bę-

dzie moja odpowiedź na dzisiejsze zaproszenie Boga do 

posłuszeństwa? Czy jestem gotowy naśladować miłość 

Jego Syna aż po Krzyż? Niech Boże błogosławieństwo 

umocni nas w posłusznym trwaniu przy Chrystusie. 

 

Aby liturgia stawała się piękna cz.5. 

Modlitwa Eucharystyczna 

   Po przygotowaniu 

darów i modlitwy nad 

darami następuje Mo-

dlitwa eucharystycz-

na. Mszał przewiduje 

10 Modlitw euchary-

stycznych do użycia podczas Mszy św. Każdą taką Mo-

dlitwę rozpoczyna prefacja. Jej pierwsza część jest w 

formie dialogu. Warto wspomnieć o osobie manduktora, 

który jest pomocną dłonią kapłana w sprawowaniu kultu, 

mianowicie jest odpowiedzialny za mszał, z którego ka-

płan recytuje kolejno wersy zapisanych modlitw podczas 

celebracji liturgii eucharystycznej. W naszej parafii za-

czynają się pojawiać osoby, które wykonują tę właśnie 

funkcję. Wróćmy jednak do prefacji. Ile jest prefacji w 

Mszale rzymskim? Okazuje się, że przez wieki wypra-

cowano wiele formuł, w zależności od charakteru spra-

wowania Mszy św. np. kultu Matki Bożej, świętych, 

męczenników, św. pasterzy i wiele innych. A naliczyć 

ich można aż 97. Jakież to bogactwo sprawowania kultu! 

Prefacja, aby miała bardziej uroczysty charakter, prze-

ważnie jest śpiewana. W ramach komentarzy przewi-

dziany jest również komentarz przed jej wykonaniem. W 

naszej rzeczywistości da się usłyszeć jaka to prefacja i 

jakie jest jej główne przesłanie. Po prefacji następuje 

śpiew ludu: Święty, Święty, Święty… następnie, po kon-

sekracji, zgromadzeni odśpiewują jedną z czterech akla-

macji. Aklamacja po przeistoczeniu jest wyznaniem wia-

ry w obecność Chrystusa w postaciach eucharystycz-

nych. Jest to radosny okrzyk całego ludu na moment 

połączenia z naszym Panem. Po nim, kapłan z rozłożo-

nymi rękoma wspomina pamiątkę (anamnezę): mękę, 

chwalebne zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Pana, 

oczekując Jego powtórnego przyjścia. Następnie cele-

brans przedstawia modlitwę ofiarniczą, wstawienniczą i 

dochodzi do wielkiej doksologii: „Przez Chrystusa, z 

Chrystusem i w Chrystusie…” co jest uwielbieniem Bo-

ga w Trójcy. Modlitwę eucharystyczną kończy potwier-

dzenie najważniejszej części liturgii – Amen nazywane 

„wielkim Amen”. Dlatego też często wykonuje się je w 

sposób uroczysty, śpiewając Amen kilkakrotnie (czego 

też doświadczmy u nas na liturgii). Następnie rozpoczyna 

się obrzęd Komunii św. - kapłan wzywa wszystkich do 

Modlitwy Pańskiej - Ojcze nasz. Ka-

płan odmawia tę modlitwę z rękoma 

uniesionymi ku górze (ten gest jest 

zastrzeżony tylko dla celebransów, to 

oni, jak Mojżesz, w imieniu wiernych 

proszą Boga). Wskazania liturgiczne 

nic nie mówią o postawie wiernych w 

czasie tej modlitwy, ale wydaje się 

być słuszne to, co słyszymy w kościele we wprowadze-

niu do tej modlitwy, aby złożyć ręce jak do modlitwy. 

Ciekawe jest też to, że te wprowadzenia czasami nawią-

zują do przesłania Ewangelii i w tej konkretniej prośbie 

się modlimy. Po Ojcze nasz jest obrzęd pokoju. Obrzęd 

pokoju wprowadzony został w V wieku. Jest przygoto-

waniem do przyjęcia Komunii św. Chrystus ustanowił 

zasadę, że służbę Bożą ma poprzedzać pojednanie z 

braćmi (por. Mt 5, 23-24). Kto pragnie przyjąć Pana, 

musi być człowiekiem pokoju i przebaczenia. Znakiem 

pokoju jest ukłon w kierunku najbliżej stojących uczest-

ników Mszy św. lub podanie im ręki. Ten gest wykonuje 

się mówiąc: „Pokój niech zawsze 

będzie z Tobą” lub „Pokój z To-

bą”. Osoba, do której kierowane 

są te słowa, powinna odpowie-

dzieć: „I z Duchem twoim” lub 

Amen. Należy zachować jedność 

znaków w zgromadzeniu (por. 

OWMR 42). Nie używa się formuły: „Pokój z wami 

wszystkimi”. Ciekawym też jest komentarz do znaku 

pokoju w naszym kościele, w którym często słyszymy, 



abyśmy spojrzeli sobie w oczy podczas przekazywania 

znaku pokoju. W tym przesłaniu jest głęboka prawda, że 

oczy są odzwierciedleniem naszego wnętrza. Do Komu-

nii św. zaleca się procesyjne podchodzenie (por. OWMR 

44), co jest wyrazem naszej pielgrzymki do Domu Ojca. 

I na tej drodze otrzymujemy wzmocnienie. Wypada, aby 

procesja odbywała się w sposób piękny, doniosły i by 

towarzyszyły jej odpowiednie śpiewy. Śpiew bowiem 

jest znakiem radości serca (por. Dz 2,46). Tym bardziej 

więc powinien wybrzmiewać, gdy za chwilę będziemy 

spożywać pokarm na drodze do życia wiecznego. Dlate-

go św. Augustyn słusznie mówi: „Kto kocha, ten śpie-

wa”, a już w czasach starochrześcijańskich znane było 

przysłowie: „Kto dobrze śpiewa, podwójnie się modli”. 

Komunię św. można przyjąć w postawie stojącej lub 

klęczącej. Postawę stojącą stosuje się zawsze, gdy Ko-

munię św. przyjmujemy pod 

dwoma postaciami. Ciało 

Pańskie w postawie stojącej 

przyjmujemy wykonując 

wcześniej skłon ciała lub 

przyklękając na jedno kolano. 

Komunii św. udziela się wprost do ust lub na rękę (wy-

ciągamy obie dłonie, kładąc lewą dłoń na prawą, Komu-

nię spożywamy w obecności Szafarza). Komunię św. 

można przyjąć ponowne tego samego dnia, ale jedynie w 

czasie Mszy św. (kan. 917). Pan Jezus, którego przyjmu-

jemy w Komunii św. zmiękcza nasze twarde serca, 

uzdalnia nas do patrzenia na naszych bliźnich, jak na 

obraz samego Boga. Mobilizuje do walki z naszymi sła-

bościami, patrzenia w nasze serca i wzbudza ciągłą chęć 

zmiany na lepsze. Wyzbywamy się egoizmu i poprzez 

ten pokarm zostajemy umocnieni w dawaniu siebie, aby 

spalać się jak świeca w doczesnej pielgrzymce dla in-

nych. Komunia św. jest dla nas słabych i upadających. 

Św. Jan Vianney powiedział: „Nie mówcie mi, że jeste-

ście grzesznikami, że jesteście nędzni i że dlatego nie 

przystępujecie do Komunii św. To tak jakbyście mówili, 

że jesteście zbyt chorzy i dlatego nie chcecie ani lekarzy, 

ani lekarstw. Przychodźcie do Komunii, przychodźcie do 

Jezusa, chodźcie żyć razem z Nim, aby żyć dla Niego”. 

W poszanowaniu naszej wolności Ojciec Bóg zawsze 

pyta: Czy chcesz? Wybieraj. 

Paweł Dębiak 

Nasz kościół parafialny cz.5. 

Kaplice 

    Kaplica (łac. Cappa) niewielka chrześcijańska budow-

la sakralna wolnostojąca lub połączona z większym 

obiektem architektonicznym.  W naszej świątyni  jest to 

boczna część kościoła w której znajduje się ołtarz. Kapli-

ce wzięły swą nazwę od małego drewnianego kościoła w 

Tours zwanego Capella, a to od założonego tam płaszcza 

św. Marcina. W latach 1906-1907 z inicjatywy ks. 

Skarbka Malczewskiego zostały dobudowane do nawy 

głównej kościoła dwie 

kaplice Matki Bożej i 

Miłosierdzia Bożego. 

Kaplica Miłosierdzia 

Bożego zbudowana jest 

w systemie 8 kolumn 

wieńczących strop łuko-

wy, między kolumnami 

znajduje się 7 okien z 

witrażami. Witraż głów-

ny przedstawia wizeru-

nek św. Barbary z Niko-

medii, która jest patronką 

dobrej śmierci i trudnej 

pracy. Obraz zdobiący 

sklepienie kaplicy został 

wykonany techniką al. 

fresco przez Leonarda i 

Annę Torwitówz Torunia 

i przedstawia objawienie 

się Pana Jezusa świętej Małgo-

rzacie Marii Alacoque i przeka-

zanie czcicielom Jego Serca 12 

obietnic. Najważniejsze z tych 

obietnic możemy odczytać z kar-

tuszy wykonanych w technice 

sgraffito umieszczonych w skle-

pieniu nad oknami łukowymi. 

Powagi całości wystroju nadają 

wizerunki aniołów umieszczo-

nych na każdej z kolumn. W sklepieniu kaplicy ponow-

nie odnajdujemy symbolikę Chrystusa i Eucharystii (pe-

likan) - karmiący swoje młode własną krwią, jest oznaką 

ofiarności, poświęcenia i miłości rodzicielskiej, oraz 

Baranka - symbol męki, śmierci i zmartwychwstania 

Jezusa Chrystusa. Na jednej z kolumn namalowany jest 

herb kardynała Stefana Wyszyńskiego z jego pasterskim 

zawołaniem Soli Deo (pol. Samemu Bogu).W polu 

pierwszym górnym przedstawiony jest czerwony wizeru-

nek Matki Boskiej Jasnogórskiej, lilie w polu drugim to 

herb kapituły gnieźnieńskiej (od 1948 Stefan Wyszyński 

był metropolitą gnieźnieńskim).Głowa św. Jana Chrzci-

ciela symbolizuje patrona archikatedry warszawskiej. Na 

wyposażenie kaplicy składają się: ołtarz drewniany z 

tabernakulum i obrazem Jezusa Miłosiernego, dwa 

klęczniki z wpisanym herbem Witkowa, zabytkowy kon-

fesjonał drewniany, rzeźba Jezusa, 3 ławki, marmurowa 

kropielnica, oratorium dla dzieci. Na ścianie na której 

umieszczony jest ołtarz po prawej i lewej stronie zostały 

wmurowane relikwiarze z relikwiami św. Jana Pawła II i 

św. Faustyny. Na ołtarzu głównym stoi zabytkowa tru-

mienka w której znajdują się relikwie św. Peregryna. Po 

prawej i lewej stronie obrazu Jezusa Miłosiernego zawie-

szone są obrazy z postaciami św. Jana Pawła II i św. 

Faustyny. Znacznie mniejsza, ale w tej samej konstrukcji 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Matka_Boska_Cz%C4%99stochowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Wyszy%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Wyszy%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_archikatedralna_%C5%9Bw._Jana_Chrzciciela_w_Warszawie


zbudowana jest kaplica Matki Bożej. W centralnym ok-

nie widnieje witraż z podobizną św. Józefa, patrona ro-

dzin, robotników oraz ojców. Sklepienie kaplicy zdobi 

obraz namalowany techniką al. fresco i przedstawia św. 

Antoniego z Dzieciątkiem Jezus. Z nim również związa-

na jest sentencja uwidoczniona nad drzwiami wejścio-

wymi do kaplicy „przez zasługi św. Antoniego wybaw 

nas Panie”. W sklepieniu nad oknami łukowymi w pięk-

nych meandrach, zatopione w akantach widnieją graficz-

ne symbole: - ryba owinięta wokół kotwicy- w starożyt-

nym świecie kotwica symbolizowała bezpieczeństwo i 

nadzieję, ryba (gr. ichthys) była jednym z najważniej-

szych symboli pierwszych chrześcijan. - otwarta księga i 

kałamarz z piórem - otwarta księga symbolizuje proroc-

two, natomiast pióro symbolizowało 3 cnoty: wiarę, na-

dzieję i miłosierdzie. - skrzyżowane ręce i krzyż – herb 

franciszkanów, nawiązuje do św. Antoniego, brata tegoż 

zakonu - biret i stuła - symbole kapłańskie, stuła jest 

symbolem belki krzyża, którą niósł Chrystus, oraz łaski 

uświęcającej, która zdobi duszę kapłana. - gołębie pijące 

z kielicha - trzy gołębie symbolizują Trójcę Świętą, wo-

da zawsze oznaczała płodność i zmartwychwstanie. Kie-

lich jest odniesieniem do samego Chrystusa i obrazuje 

tajemnicę ofiary będącej sercem Eucharystii, gdy Syn w 

akcie obejmującym całe stworzenie daje siebie Ojcu w 

miłości Ducha Świętego. Kartusze naścienne przypomi-

nają o fundatorach naszego kościoła i twórcach pięknej 

polichromii. Na wyposażenie kaplicy składa się: ołtarz 

drewniany z wpisanym obrazem Matki Boskiej Często-

chowskiej nieznanego autora, zabytkowy drewniany kon-

fesjonał, 3 ławki, nad jedną ławką umiejscowiony jest 

baldachim procesyjny (to bogato zdobiona haftowa-

na osłona przenośna używana w procesjach euchary-

stycznych), marmurowa kropielnica, gablota z wotami 

dziękczynnymi, figura Matki Boskiej Fatimskiej, rzeźba 

św. Antoniego z wbudowaną skarboną. W 2013 r. została 

ufundowana przez Państwa Dorotę i Grzegorza Trzciń-

skich pisana przez Panią Alinę Bartłomiejus-Samoły z 

Torunia ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

Wszystkie grupy świętych na różny sposób uzupełniają 

misterium Chrystusa. Święci są miejscem spotkania mię-

dzy zbawczym działaniem Chrystusa i mistycznym dzia-

łaniem Jego Kościoła. Nie stanowią oni tylko ozdoby, 

historii Kościoła, ale należą do jego istoty. W świętych 

objawia się pełnia miłości Boga do człowieka. Stąd cześć 

oddawana świętym jest uwielbieniem Boga. Przebywanie 

w otoczeniu świętych relikwii skłania do refleksji, sku-

pienia i medytacji. Natomiast wpatrując się w wizerunek 

Matki Bożej Jasnogórskiej należy pamiętać, że obraz ten 

zaliczany jest do ikon określanych nazwą Hodegetria- 

określenie to oznacza Tę, która prowadzi. Ikona przed-

stawia Maryję, matkę Boga z Dzieciątkiem Jezus, który 

jest Synem Bożym i Jej Synem. W tym znaczeniu ikona 

jest przekazem wydarzenia biblijnego, które uobecnia, 

pobudza do refleksji i skłania do modlitwy. Wykorzy-

stajmy więc te miejsca i ten czas spędzony w naszych 

kaplicach.  

                                                    Autor: Dariusz Pustelnik 

 

Pokochać parafię cz. 5 

Procent wiernych z domów rodzinnych z poszczególnych 

ulic, którzy uczestniczyli w kolędzie oraz procent tych, 

którzy przekazali ofiary na daninę diecezjalną.  

Lp. Ulica/miejscowość Kolęda Danina 

1. Małachowo Wierzbiczany 27,03% 32,4% 

2. Słowiańska 36,36% 36,36% 

3. Wrzesińska 37,50% 37,50% 

4. Kamionka (1-3) 40,00% 20,00% 

5. Zacisze 40,00% 20,00% 

6. Komisji Edukacji Narodowej 40,00% 20,00% 

7. Słowackiego 40,00% 40,00% 

8. Wojska Polskiego 40,86% 55,91% 

9. Głożyny (74-89) 41,67% 33,33% 

10. Młyńska 41,86% 32,56% 

11. Wierzbowa 42,86% 21,43% 

12. Wiekowo (1-28) 43,75% 43,75% 

13. Polna  44,44% 44,44% 

14. Warszawska 44,44% 37,78% 

15. Łąkowa 44,83% 37,93% 

Opracowanie: Ewa Łukowska i Danuta Zamiara 

 

Smaki Kuchni Prefektowskiej 

Winne gruszki 
• 2 szt. gruszki – najlepsza odmiana to  

konferencja 
• 200 ml czerwonego wytrawnego wina 
• 0,5 łyżeczki mielonego cynamonu 
• 1 łyżka rodzynek 
Gruszki obrać ze skórki, przeciąć na połówki i wyciąć 
gniazda nasienne (najlepiej pozostawić szypułki do de-
koracji). Gruszki umieścić w garnku, zalać winem i do-
dać cynamon. Doprowadzić do wrzenia i gotować ok. 10 
minut. Dodać rodzynki i pozostawić do wystygnięcia.  

• Można podawać zarówno na zimno, jak i na ciepło.  
Życzę smacznego!☺ 

ks. Julian Wawrzyniak 
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