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REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE
W NASZEJ PARAFII

02 - 05.04.2017 r.
NIEDZIELA  - 02.04.2017 r.:
godz. 08.00 Msza �w. i nauka dla wszystkich
godz. 09.30 Msza �w. i nauka dla m³odzie¿y
godz. 11.00 Msza �w. i nauka dla dzieci
godz. 12.00 Msza �w. i nauka dla wszystkich
godz. 13.00 Msza �w. i nauka dla wszystkich
godz. 14.30 Msza �w. i nauka dla chorych
godz. 17.00 Gorzkie ¯ale � kazanie pasyjne
godz. 18.00 Msza �w. i nauka dla wszystkich
godz. 19.00 Nauka dla Rodziców
PONIEDZIA£EK, WTOREK, �RODA 03, 04, 05.04.2017 r.
godz. 08.00 Msza �w. i nauka dla wszystkich
godz. 12.00 Nauka dla   Gimnazjum (szkolne)
godz. 13.00 Nauka dla  Liceum (szkolne)
godz. 15.00 Msza �w. i nauka dla wszystkich
godz. 18.00 Msza �w. i nauka dla wszystkich
godz. 19.00 Nauka stanowa (kobiety � poniedzia³ek,

mê¿czy�ni � wtorek)
WTOREK   - 04.04.2017 r. DZIEÑ SPOWIEDZI:
Spowied�: od godz. 07.00 - 09.00 i od 11.00 - 14.00

od godz. 15.00 - 16.00 i od 17.00 - 20.00

Tam na wzgórzu w�ród ska³,
Stary krzy¿ ongi� sta³,
Symbol hañby, cierpienia i m¹k.
Lecz ja kocham ten krzy¿,
Gdzie mój Zbawca i Mistrz,
Swym oprawcom odda³ siê do r¹k.
O jak ceniê ja stary ten krzy¿,
W nim ratunek ludzko�ci jest dan,
Lgnê do niego a w niebie ten krzy¿
Na koronê zamieni mi Pan.
Ale stary ten krzy¿,
Tak wzgardzony przez �wiat,
Sw¹ ofiar¹ poci¹gn¹³ mnie wzwy¿.
To mój Zbawca i Pan,
Zst¹pi³ z nieba tu sam,
Aby nie�æ na Golgotê ten krzy¿.
O jak ceniê ja stary ten krzy¿,
W nim ratunek ludzko�ci jest dan,
Lgnê do niego a w niebie ten krzy¿
Na koronê zamieni mi Pan.
Krwi¹ zbroczony ten krzy¿,
Lecz pomimo to w nim,
Dziwne piêkno w�ród ran krwawych l�ni.
Bo na krzy¿u tym Pan,
Cierpia³ mêki i zmar³
Aby wieczne zbawienie daæ mi.
O jak ceniê ja stary ten krzy¿,
W nim ratunek ludzko�ci jest dan,
Lgnê do niego a w niebie ten krzy¿
Na koronê zamieni mi Pan.

Nabo¿eñstwa wielkopostne
w naszej Parafii:

Droga Krzy¿owa:
pi¹tki Wielkiego Postu

godz. 8.30, 15.30, 17.00 (dla dzieci), 18.30
Gorzkie ̄ ale:

niedziele Wielkiego Postu, godz. 17.00



SZE�Æ PRAWD WIARY
ROZWA¯ANIA DLA KA¯DEGO (15)

Tajemnica nieba i piek³a (1)
Wieczna nagroda i wieczna kara.

Co w �wietle Objawienia mo¿na na ten
temat powiedzieæ? Przede wszystkim
trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e niebo nie jest
zap³at¹, ale jest nagrod¹. Nie ma bo-
wiem proporcji miêdzy trudem, który
cz³owiek ponosi tu na ziemi, a tym, co
otrzymuje jako nagrodê. Pos³u¿my siê
znów porównaniem. Ojciec obiecuje
córce jednorodzinny dom, je�li ta szczê-
�liwie ukoñczy studia. Dyplom magister-
ski córka otrzymuje zgodnie z zasad¹
sprawiedliwo�ci, natomiast dom od ojca
jest dla niej nagrod¹. Niebo jest w³a�nie
tak¹ nagrod¹ obiecan¹ nam przez Boga
Ojca. Niebo wiêc uzyskamy dziêki mi-
³o�ci i dobroci Ojca, który kocha swoje
dzieci. W³a�ciwie na temat nieba nie
potrafimy nic powiedzieæ. �w. Pawe³,
który otrzyma³ ³askê wgl¹du w tê Bosk¹
rzeczywisto�æ, napisa³: �Ani oko nie
widzia³o, ani ucho nie s³ysza³o, co Bóg
przygotowa³ tym, którzy Go mi³uj¹".
Czyli, nie da siê w ludzkim jêzyku wy-
raziæ bogactwa przysz³ego �wiata, któ-
ry Bóg przygotowa³ nam jako nagrodê
za wiern¹ s³u¿bê Jemu tu na ziemi.

Jedno jest pewne: bêdzie to �wiat
miliardy razy piêkniejszy i wspanialszy
od naszego. To jest chyba jedyne ze-
stawienie, które na podstawie analogii
mo¿e nam sygnalizowaæ bogactwo �wia-
ta nieba, do którego jeste�my powo³a-
ni. Istot¹ nieba jest osobiste, niezwykle
bliskie, oparte na mi³o�ci spotkanie z
Panem Bogiem. �w. Jan powiada, ¿e
bêdziemy ogl¹daæ Boga �twarz¹ w
twarz", to znaczy, ¿e nie bêdzie potrze-
ba do tego ¿adnych po�redników. W nie-
bie spojrzê Bogu prosto w oczy, a po-
niewa¿ Bóg jest samym piêknem, sam¹
dobroci¹, sam¹ mi³o�ci¹, znajdê siê w
�wiecie tych najwy¿szych warto�ci.
Bêdzie to �wiat czystej mi³o�ci i wej-
�cie do niego, czyli otrzymanie nagro-
dy wiecznego zbawienia jest mo¿liwe
jedynie wówczas, kiedy serce cz³owie-
ka wype³nia prawdziwa mi³o�æ. To ona

daje prawo wej�cia
do nieba. Pamiê-
tam, jak przed wie-
lu laty, w czasie
rekolekcji dla dzie-
ci kaznodzieja po-
s³u¿y³ siê bardzo
prostym obrazem.
Na s¹dzie Bo¿ym
staje cz³owiek
chciwy. Oskar¿aj¹
go jego uczynki.
Nie ma w nim mi-
³o�ci, wyrz¹dzi³
wiele krzywd, ¿y³
w egoizmie. Prze-
gl¹daj¹c swoje ¿ycie, szuka³ zrozpaczo-
ny przynajmniej jednego czynu praw-
dziwej mi³o�ci. Wówczas podszed³ do
niego Anio³ Stró¿, nios¹c mu wi¹zkê
s³omy. Przypomnia³ mu tym jeden wie-
czór w czasie z³ej pogody, kiedy to do
niego zapuka³ bezdomny cz³owiek; i
wówczas ten chciwiec otworzy³ mu
drzwi swojej stodo³y, i pozwoli³ mu siê
przespaæ w niej do rana nastêpnego
dnia. To by³ jego jedyny czyn mi³o�ci. I
on mu wystarczy³ do zbawienia. Bóg
czeka na bodaj jedyny czyn autentycz-
nej mi³o�ci. To On daje prawo wej�cia
do nieba.

Nasze serca s¹ zbudowane z
egoizmu i z mi³o�ci. Na ziemi by³y tyl-
ko dwa serca utworzone z samej czy-
stej mi³o�ci. By³y nimi: serce Chrystu-
sa i serce Maryi; dlatego one nie pozo-
sta³y na ziemi; zosta³y przeniesione do
nieba; jedno przez wniebowst¹pienie,
drugie przez wniebowziêcie. Wszyscy
jeste�my dotkniêci parali¿em egoizmu
i w³asnym wysi³kiem musimy ów ego-
izm zamieniæ na mi³o�æ.

Do nieba mo¿na wej�æ tylko ze
stuprocentow¹ czyst¹ mi³o�ci¹. Mê-
czennicy potrafili doskonaliæ mi³o�æ
przez cier-pienie, np. Ojciec Kolbe
oczy�ci³ swe serce przez akt wielkiej
mi³o�ci; ofiarowuj¹c swoje ¿ycie za dru-
giego cz³owieka, przy-gotowa³ siê do

BÓG JEST SÊDZI¥ SPRAWIEDLIWYM,
KTÓRY ZA DOBRO WYNAGRADZA,

A ZA Z£O KARZE

wej�cia do nieba. Ale je�li nie potrafimy
oczy-�ciæ naszego serca na ziemi, to
czeka nas bolesny proces oczyszcze-
nia go jeszcze przed domem Ojca Nie-
bieskiego. Ten proces oczyszczenia
nazywamy czy�æcem. Nie nale¿y po-
równywaæ czy�æca z wiêzieniem, w któ-
rym Bóg przetrzymuje ludzi za karê.
Czy�ciec to trud cz³owieka, który przy-
szed³ na przyjêcie, zaproszony przez sa-
mego Boga i gdy zobaczy³ wspania³¹
salê, idealnie czyst¹, piêkn¹ i ujrza³

doskona³ych ludzi, którzy j¹ wype³niaj¹,
za-trzyma³ siê w progu mówi¹c: �Tam
wej�æ nie mogê, muszê siê najpierw
oczy�ciæ". Sam cz³owiek chce siê oczy-
�ciæ, gdy¿ pragnie siê dostaæ do �wiata
czystej mi³o�ci. Czy�ciec to proces udo-
skonalenia, oczyszczenia siê z tego
wszystkiego, co by³o zwi¹zane z ego-
izmem, to czas doskonalenia swojej
mi³o�ci.

Czy�ciec to wielka szansa dla
wielu z nas. To gest cierpliwo�ci Boga,
który umo¿liwia osi¹gniêcie dojrza³o�ci
tym, którzy têskni¹ za spotkaniem z
Ojcem w niebie. Bóg pozostawia im rów-
nie¿ mo¿liwo�æ czynienia dobrze lu-
dziom ¿yj¹cym na ziemi. Dusze w
czy�æcu mog¹ doskonaliæ siebie w³a-
�nie przez akty mi³o�ci, skierowane do
ludzi, ¿yj¹cych na ziemi. Nie s¹ to akty
zas³ugi, ale s¹ to akty oczyszczaj¹ce.

Piek³o z kolei to dzie³o tych, któ-
rzy nie kochali; tych, w których sercu
nie ma ani jednego procentu mi³o�ci,
tych którzy odrzucali Boga, którzy zlek-
cewa¿yli czyst¹ mi³o�æ. Ci ludzie sami
stwarzaj¹ sobie piek³o. Bóg nie stwarza
piek³a. Piek³o stwarza sam cz³owiek.

O tym, czym jest piek³o, napisze-
my w kolejnym odcinku "Prawd Wiary".

ks. Edward Staniek, Sze�æ Prawd Wiary,
Wyd. �w. Stanis³awa, Kraków
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Nie by³ zrêcznym politykiem. Zaraz po objêciu w 26 r.
urzêdowania wniós³ do Jerozolimy god³a wojskowe z wize-
runkiem cesarza, co obra¿a³o uczucia religijne ¯ydów. Na
skutek skargi zaniesionej do Rzymu zmuszony by³ do cof-
niêcia tej decyzji. Pewny siebie, dawa³ odczuæ swoj¹ w³a-
dzê. By³ znienawidzony przez ̄ ydów. Po zabraniu funduszy
�wi¹tyni na budowê akweduktu znów st³umi³ krwawo manife-
stacjê. Gdy w 29 r. kaza³ wybiæ monety ozdobione insygnia-
mi kultu boskiego, oddawanego cesarzowi, tak¿e musia³ siê
wycofaæ.

Kilka miesiêcy przed procesem Jezusa jego protektor
w Rzymie, antysemita senator Sejan, straci³ zaufanie cesa-
rza i poniós³ �mieræ. Pi³at ba³ siê, aby na skutek ci¹gle zano-
szonych na niego skarg nie odwo³ano go ze stanowiska. By³by
zgubiony, gdyby oskar¿ono go, ¿e tolerowa³ kogo�, kto czy-
ni³ siê królem. Arcykap³ani dali mu wyra�nie do zrozumienia,
¿e uczyni¹ to, je¿eli nie zatwierdzi wydanego przez Sanhe-
dryn wyroku na Jezusa.

Pi³at ³atwo nie uleg³. Jest oczywiste, ¿e od dawna inte-
resowa³ siê dzia³alno�ci¹, wp³ywem Jezusa na Jego roda-
ków. To nale¿a³o do jego obowi¹zków. Daleki by³ jednak od
wkraczania w bieg wydarzeñ, dopóki nie nabiera³y one szer-
szego wymiaru politycznego. Przeciwnicy Jezusa umiejêtnie
ten aspekt przed nim wyolbrzymiali. Od dawna przecie¿ usi-
³owali wmanewrowaæ Jezusa w konflikt z Rzymianami. Jezus
okaza³ siê niezmiernie rozwa¿ny. Kiedy� na podchwytliwe
pytanie o to, czy nale¿y p³aciæ podatek Cezarowi, odpowie-
dzia³ pytaniem o to, czyj wizerunek wyryty jest na denarze, a
potem doda³: �Oddajcie wiêc Cezarowi to, co nale¿y do Ce-
zara, a Bogu to, co nale¿y do Boga� (£k 20, 25). Niew¹tpliwie
o tej odpowiedzi Rabbiego z Nazaretu doniesiono Pi³atowi.
Tym bardziej wiêc teraz nie widzia³ potrzeby ingerencji w
wydarzenia, które dotyczy³y religijnych sporów podbitego
narodu. Rzymianie we wszystkich krajach przy³¹czonych do
swego imperium ingerencji takich unikali. Z Izraelitami mu-
sieli postêpowaæ nader ostro¿nie, o czym Pi³at przekona³ siê
ju¿ nieraz, kiedy w obronie swych praw wszczynali krwawe
rozruchy. Od pocz¹tku wiêc zaprezentowa³ neutralne stano-
wisko rzymskiej administracji wzglêdem oskar¿eñ wniesio-
nych przeciwko oskar¿onemu. Przejrza³ sprytn¹ grê arcyka-
p³anów. Poproszono go o zatwierdzenie skazuj¹cego Jezusa
na �mieræ wyroku Wysokiej Rady ¯ydowskiej. Nie podano
jednak faktycznego powodu wydania tego wyroku, wiedz¹c,
¿e Rzymianin by go nie zaaprobowa³. Oskar¿ano wiêc Jezu-
sa przed nim o to, ¿e sieje niepokój, og³aszaj¹c siebie kró-
lem Izraela. Przed³o¿one racje za zatwierdzeniem skazuj¹-
cego wyroku Wysokiej Rady ¯ydowskiej nie przekonywa³y
Pi³ata. By³ sk³onny Wiê�nia uwolniæ. Podkre�laj¹ to wszy-
scy Ewangeli�ci. Tak¿e jego ma³¿onka wstawi³a siê za Jezu-
sem. Gertruda von le Fort w powie�ci ̄ ona Pi³ata opowiada,
¿e Klaudia Prokula s³ysza³a we �nie, jak przez wszystkie
wieki we wszystkich jêzykach og³aszaæ siê bêdzie: �Umê-
czon pod Ponckim Pi³atem�. Dlatego prosi³a mê¿a, by trzy-
ma³ siê z dala od tej sprawy. Orygenes przekaza³, ¿e zosta³a
chrze�cijank¹.

Arcykap³ani jednak obstawali przy ¿¹daniach. Ich twa-
rze by³y zaciête. Wreszcie, szanta¿em, zmusili go do zajê-
cia stanowiska wzglêdem tego Nauczyciela-Cudotwórcy, który

og³osi³ siê królem Izraela. Zasiad³ wiêc na litostratos, urzêdo-
wym krze�le, i rozpocz¹³ przes³uchanie. Jezus, zapytany
przez Pi³ata o to, czy uwa¿a siê za króla ̄ ydów, nie zaprze-
czy³, ale jednocze�nie ukaza³ taki wymiar swego panowania,
którym Pi³at nie okaza³ zainteresowania. �Kto szuka prawdy,
s³ucha Mego g³osu� (por. J 18, 37). Tym bardziej szuka³ po-
wodu, by uwolniæ Jezusa. Zauwa¿y³ mo¿liwo�æ uwolnienia
siê od decyzji w tej sprawie przez odes³anie Oskar¿onego do
Heroda, tetrarchy Galilei, którego Jezus by³ formalnie podda-
nym. Tym bardziej ¿e tetrarcha akurat przebywa³ w Jerozoli-
mie. Herod jednak by³ chytrym lisem. Odes³a³ Pi³atowi Oskar-
¿onego, odziawszy go w strój dla ob³¹kanych. Pi³at doceni³
ten gest zazwyczaj nie¿yczliwego sobie w³adcy. Tym bar-
dziej wiêc stara³ siê Jezusa uwolniæ. Nie przewidzia³ jednak
reakcji t³umu, który niedawno wiwatowa³ na cze�æ Jezusa, a
obecnie domaga³ siê Jego �mierci. �Wypu�æ Barabasza, a
Jego ukrzy¿uj� (por. £k 23, 18).

W koñcu uleg³ jednak szanta¿owi. Ba³ siê kolejnego
konfliktu z arcykap³anami. Wyrok zatwierdzi³, ale jednocze-
�nie o�wiadczy³ publicznie, ¿e w Oskar¿onym nie znajduje
¿adnej winy i swe o�wiadczenie potwierdzi³ gestem umycia
r¹k, który oznacza³ odsuniêcie od siebie odpowiedzialno�ci
za tê �mieræ. To by³a jego przegrana, jego pomy³ka, jego udzia³
w nieprawo�ci, w grzechu tych, którzy w imiê swoich fa³szy-
wych wyobra¿eñ o Mesjaszu, odrzucili Tego, który nim by³.
Pi³at przeszed³ do historii jako ten, który skaza³ Jezusa na
ukrzy¿owanie.

Pokaza³ jednak, ¿e bynajmniej nie bêdzie bezsilnym
pionkiem w rêkach arcykap³anów. Na tabliczce z tytu³em winy
Skazañca poleci³ umie�ciæ pogardliwy napis: �Jezus Naza-
rejczyk, Król ̄ ydowski� (J 19, 19). A kiedy arcykap³ani za¿¹-
dali zmiany tego napisu, stanowczo o�wiadczy³: �Com napi-
sa³ - napisa³em!�. Przychyli³ siê tak¿e do pro�by Józefa z
Arymatei i wyda³ mu Cia³o Skazañca, pozwalaj¹c na Jego
pogrzeb. Nie chcia³ jednak przeci¹gaæ struny i kiedy arcyka-
p³ani zwrócili siê do niego o opieczêtowanie i postawienie
stra¿y przy grobie �tego zwodziciela, który zapowiada³ swoje
zmartwychwstanie�, zgodzi³ siê na wszystko, my�l¹c: Tylko
w�ród ̄ ydów rzymski prokurator musi nara¿aæ na po�miewi-
sko ¿o³nierzy, którym ka¿e pilnowaæ zmar³ego, aby nie wy-
szed³ z grobu.

Umêczon pod Ponckim
Pi³atem...

c.d. na str. 4
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Redaguje Zespó³ Parafii Mi³osierdzia Bo¿ego, Kraków, ul. ks. Bpa. W. Bandurskiego 12,
Kancelaria Parafialna (kontakt w godzinach urzêdowania Kancelarii).

Strona Parafii: www.oficerskie.info
Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nades³anych materia³ów oraz zmiany tytu³ów.

PONIEDZIA£EK  03.04.2017
  8.00 + Antonina Stypu³a � intencja od

bratanicy Zdzis³awy
18.00 + Halina Wójcik (greg.)

WTOREK  04.04.2017
  8.00 + Halina Wójcik (greg.)
 18.00  1) ++ Maria, Adam, Marek

2) + Jan Adamus (85 r.�m.)
�RODA 05.04.2017

  8.00 + Halina Wójcik (greg.)
18.00 Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 06.04.2017
PIERWSZY CZWARTEK MIESI¥CA

  8.00 W intencji kap³anów pracuj¹cych
w naszej Parafii
18.00 1) + W³adys³awa Murzyn

(w kolejn¹ r.�m.)
2) + Antonina Stypu³a � intencja
od Mariusza i Magdaleny

PI¥TEK 07.04.2017
PIERWSZY PI¥TEK MIESI¥CA

   8.00 + Halina Wójcik (greg.)
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00 ++ z rodzin Jachimowskich

i Weryñskich
SOBOTA 08.04.2017

  8.00 1) + Halina Wójcik (greg.)
2) ++  Maria, Kazimierz Goleccy

18.00 + Kazimierz Musia³ (6 r.�m.) �
intencja od najbli¿szej rodziny

NIEDZIELA 09.04.2017
  8.00 1) + Eugenia K³eczek (15 r.�m.)

2) ++  Maria, Kazimierz Goleccy
9.30 + Bruna Fornasiero
11.00 + Stefania, Mieczys³aw Wnêk
12.00 O b³og. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej

dla Mai Weroniki � z okazji imienin
i rocznicy chrztu

13.00 ++ Salomea, Franciszek Barczyk
18.00  + Halina Wójcik (greg.)

INTENCJE MSZY �W.
03.04.2016 - 09.04.2017
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A kiedy wydawa³o mu siê, ¿e wszystko za³atwi³ poprawnie i spokojnie ode-

tchn¹³, okaza³o siê, ¿e problem Jezusa nie tylko nie przesta³ istnieæ, ale tak na-
prawdê dopiero siê rozpocz¹³. Nie wiemy, jakie wra¿enie sprawi³y na nim wiadomo-
�ci o zmartwychwstaniu Jezusa. Musia³y niew¹tpliwie do niego docieraæ. Pe³ni³
swój urz¹d jeszcze przez 5 lat. Na pewno nie zdawa³ sobie sprawy z tego, ¿e
zosta³ zamieszany w jedno z najwiêkszych wydarzeñ w historii ludzko�ci - w wy-
darzenie, które zaczê³o zmieniaæ oblicze duchowe rzymskiego imperium. Ju¿ za
kilkana�cie dziesiêcioleci oka¿e siê, ¿e to Jezus z Nazaretu, którego poleci³ ukrzy-
¿owaæ, jest faktycznym w³adc¹ dusz obywateli tego imperium. Gdyby mia³ �wia-
domo�æ, ¿e jego udzia³ w tej sprawie bêdzie mia³ wymiar historyczny, na pewno
rozegra³by proces inaczej.

Pi³at zosta³ odwo³any z urzêdu, kiedy zd³awi³ bunt Samarytan na górze
Garizim, pozostawiaj¹c na placu setki zabitych. Samarytanie wnie�li skargê do
legata w Syrii. Viteliusz przyby³ do Jerozolimy na �wiêto Paschy w 38 r. i zacz¹³ od
tego, ¿e usun¹³ Kajfasza, a potem Pi³ata odes³a³ do Rzymu, aby siê usprawiedliwi³
przed Tyberiuszem. Dwa lata pó�niej taki sam los spotka Heroda Antypasa, zes³a-
nego na wygnanie do Lyonu.

W IV wieku Euzebiusz podaje nam nastêpuj¹c¹ informacjê o �mierci Pi³ata:
�Otó¿ za rz¹dów Gajusza tak wielkie dotknê³y Pi³ata nieszczê�cia, ¿e musia³ tar-
gn¹æ siê na w³asne ¿ycie i staæ siê w³asnym katem tak, i¿ w krótkim czasie jak
najs³uszniej spad³a na niego zemsta Boska. Opowiadaj¹ o tym pisarze greccy...�.

Wed³ug apokryficznej Ewangelii Nikodema, Tyberiusz nakaza³ aresztowaæ
Pi³ata i przywie�æ do Rzymu, gdzie przes³uchiwa³ go wobec senatu. Choæ Pi³at
win¹ obci¹¿a³ ̄ ydów, zosta³ skazany na �ciêcie. Wyrok wykonano. Wed³ug inne-
go apokryfu, Pi³at przywieziony do Rzymu pope³ni³ samobójstwo. Jego zw³oki wrzu-
cono do Tybru, ale poniewa¿ z³e duchy sprowadza³y na okolice gwa³towne burze i
nawa³nice gradowe, wywieziono je do Vienne (niedaleko Lyonu) i wrzucono do
Rodanu. Skoro jednak z³owieszcze zjawiska atmosferyczne nawiedzi³y i tê okoli-
cê, przewieziono je w okolice Lozanny. Tutaj nadal ¿ywio³y nêka³y mieszkañców,
wiêc wywieziono je w dalekie góry i wrzucono do jeziora w pobli¿u dzisiejszej
Luzerny. Jeden ze szczytów (2130 m) nad Jeziorem Czterech Kantonów nazywa
siê Pi³at (Pilatus). http://niedziela.pl/artykul/73430/nd

Jak co roku od Niedzieli Palmowej do Wielkiego Pi¹tku, przez Kalwariê
Zebrzydowsk¹ przejdzie ponad 150 tysiêcy pielgrzymów z ró¿nych stron
Polski i Europy. W Wielkim Po�cie w sanktuarium odprawiane s¹ tradycyjne
Nabo¿eñstwa ku czci Mêki Pañskiej. W ka¿dy czwartek w Piwnicy Domu
Kajfasza, a w pi¹tki w ko�ciele Trzeciego Upadku o 6.30 odbywa siê Msza �w.
z kazaniem pasyjnym i Gorzkie ̄ ale. To tradycyjne nabo¿eñstwo wielkopost-
ne w Kalwarii odprawiane jest równie¿ w ka¿d¹ niedzielê w bazylice Matki
Bo¿ej Anielskiej. Codziennie, przez ca³y Wielki Post, odbywaj¹ siê w bazylice
Drogi Krzy¿owe.

Zwieñczeniem czasu pokuty i nabo¿eñstw pasyjnych jest Wielki Tydzieñ.
W Kalwarii Zebrzydowskiej od czterech wieków organizowane jest wtedy Chwa-
lebne Misterium Mêki Pañskiej, z udzia³em kilkudziesiêciotysiêcznej rzeszy
wiernych, którzy specjalnie z tej okazji przyje¿d¿aj¹ z ca³ej Polski i zagranicy.
Uroczysta inauguracja odpustu Wielkiego Tygodnia odbywa siê w Niedzielê
Palmow¹.

Chêtnych zachêcamy do uczestnictwa w Misterium Mêki Chrystusa.

Kalwaria Zebrzydowska zaprasza

IX Rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej
DROGA PRZEZ SERCE.

PRZYMIERZE SERC JEZUSA,
MARYI, NASZYCH.


