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KALWARIE
Zbliża się Wielki Tydzień, a w
nim Wielki Piątek. Tego dnia
przeżywamy mękę Jezusa Chrystusa i jego śmierć na krzyżu.
Dla przybliżenia i przeżycia tych
wydarzeń chrześcijanie od wieków pielgrzymowali do Ziemi
Świętej, by przejść tą samą drogą krzyżową co Jezus.
Nie każdy jednak mógł pozwolić
sobie na taką pielgrzymkę ze
względu na odległość, czas i niebezpieczeństwa. Dlatego od XV
w. zaczęły powstawać pierwsze
zespoły świątynne upamiętniające Mękę Pańską. Pierwotnie
miały to być wzgórza na których
starano się odwzorować Drogę
Krzyżową. Stąd też właśnie
wzięła się nazwa kalwaria wywodząca się od łacińskiego tłumaczenia hebrajskiej nazwy
„golgota”, oznaczającej czaszkę.
Zespoły kaplic miały swoją
strukturą
nawiązywać
do Jerozolimy, do której chrześcijanie mogli ówcześnie pielgrzymować. Stały się one
dla wiernych rodzajem zastępczego miejsca kultu. Bardzo
szybko koncepcja kalwarii stała
się niezwykle popularna.
Z biegiem lat kalwarie zaczęły
powstawać również w Polsce.
Kalwaria Zebrzydowska
Dwieście lat po powstaniu
pierwszej kalwarii, w roku 1600,
Mikołaj Zebrzydowski ufundował
kościół
Ukrzyżowania
na górze Żar. Świątynia powstała na wzór tych z Jerozolimy,
a za wzorzec posłużyły obserwacje przekazane przez jednego

ze szlachciców, który wcześniej
odbył wyprawę do Ziemi Świętej. W przeciągu kilku lat Zebrzydowski postanowił powiększyć kompleks o klasztor
i kościół, korzystając z planów
włoskiego architekta Jana Marii
Bernardoniego oraz złotnika flamandzkiego Pawła Baudartha.
Następnie zespół został rozbudowany o kaplice Drogi Krzyżowej. Były one przeznaczone
do odprawiania specjalnych nabożeństw pasyjnych, a w ich
skład wchodziły: Ratusz Piłata,
Grób Pana Jezusa, Ogrójec, Pojmanie, Dom Annasza, Dom Kajfasza, Pałac Heroda, Grób Matki
Bożej, Włożenie Krzyża, Wieczernik,
Wniebowstąpienie,
Drugi Upadek Pana Jezusa
i pustelnia Pięciu Braci Polaków
z kaplicą św. Marii Magdaleny.
W kolejnych latach obiekt powiększał się coraz bardziej
pod czujnym okiem kolejnych
mecenasów Kalwarii: Jana Zebrzydowskiego oraz Magdaleny
Czartoryskiej.
Kalwaria Pakoska
to chronologicznie druga kalwaria powstała na terenach Rzeczpospolitej. Jej początek, zgodnie
z zapisami, sięga roku 1628, kiedy to proboszcz Pakości ksiądz
Wojciech Kęsicki wyznaczył
pierwsze stacje Drogi Krzyżowej, na miejscu których miały
powstać późniejsze kaplice. Dzisiaj Kalwaria Pakoska to zespół
25 kaplic pasyjnych wraz
z Klasztorem nazywana Kujawską Jerozolimą.

Do użytku wewnętrznego

Kalwaria Wejherowska
powstała
w
XVII
wieku.
W 1648 r. wojewoda malborski
Jakub Wejher ufundował kompleks sakralny i oddał pieczę nad
nim ojcom franciszkanom.
Kalwaria rozciąga się na trzech
wzgórzach, których nazwy odnoszą się bezpośrednio do historycznych miejsc na Bliskim
Wschodzie: Góra Oliwna, Syjon
oraz Golgota. Z powodu swojego
charakteru oraz popularności,
Kalwaria Wejherowska jest nazywana duchowym sercem Kaszub
albo kaszubską Jerozolimą.

Kalwaria Pacławska
Jedną z najstarszych i najbardziej
znanych kalwarii jest Kalwaria
Pacławska. Znajduje się 25 kilometrów od Przemyśla a więc najbliżej nas. Jej budowa rozpoczęła
się w 1665 roku. Pomysłodawcą
budowy był Andrzej Maksymilian Fredro, kasztelan lwowski i
wojewoda podolski.
Sanktuarium Męki Pańskiej i
Matki Bożej Kalwaryjskiej znajduje się na szczycie góry o wysokości 465 m n.p.m. Miejsce wybrane swoim pejzażem i położeniem miało przypominać Jerozolimę. Opiekę nad Kalwarią Pacławską od początku sprawują
franciszkanie.
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
„Posłani w pokoju Chrystusa”
głosi ks. dr Zbigniew Pałys –Saletyn
Sobota 02.04.2022
18:00 Rozpoczęcie rekolekcji Msza św. z kazaniem wprowadzającym .
Niedziela 03.04.2022
Wszystkie msze św. z nauką ogólną.
Poniedziałek 04.04.2022
Godz. 8:00 Msza św. z nauką dla wszystkich
9:30 Spowiedź dla starszych i chorych
10:00 Msza św. z nauką dla starszych i chorych
17:30 Różaniec o pokój i za ofiary wojny.
18:00 Msza św. z nauką dla wszystkich
Po mszy św. - konferencja dla małżonków
Wtorek 05.04.2022
Godz. 8:00 Msza św. z nauką dla wszystkich
Po mszy św. Różaniec o pokój i za ofiary wojny.
17:30 Różaniec o pokój i za ofiary wojny.
18:00 Msza z nauką ogólną i błogosławieństwem na zakończenie rekolekcji
Po mszy św. - konferencja dla kandydatów do bierzmowania z kl. VII i VIII

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Sanktuaria maryjne na całym świecie dołączyły do Papieża Franciszka
w zawierzeniu ludzkości, a szczególnie Ukrainy i Rosji, Matce Bożej.
Nabożeństwa pokutne połączone z aktem powierzenia Maryi obu krajów miały miejsce m.in. w
Fatimie, Lourdes, Luján, Budżumburze, Pompejach i Loreto. W katedrze Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny w Moskwie akt oddania przeżywany był przez lokalną wspólnotę katolików ze szczególnym wzruszeniem. Zawierzenia nie zabrakło także wśród wiernych zgromadzonych w ukraińskich kościołach i cerkwiach grekokatolickich, gdzie błagano przede wszystkim o zakończenie wojny i ocalenie ludności. W katedrze w Chicago kard. Blase Cupich przewodniczył Mszy
połączonej z aktem oddania ludzkości Matce Bożej. Z kolei podczas Mszy w maryjnym sanktuarium w Aparecidzie przewodniczący Rady Episkopatów Ameryki Łacińskiej (CELAM) modlił się o
zakończenie – jak się wyraził – krwawej wojny, która doprowadziła do śmierci tysięcy ludzi. Podobne uroczystości miały miejsce także w Paragwaju, w sanktuarium poświęconym Dziewicy z Caacupé, w sanktuarium patronki Kolumbii oraz na Kostaryce w bazylice Matki Bożej Anielskiej w Cartago.
Do Papieża Franciszka przyłączyły się także Kościoły katolickie Bliskiego Wschodu. W Bejrucie o
zakończenie wojny modlił się syryjski patriarcha Antiochii Ignacy Józef III, a w Bagdadzie kard.
Louis Raphael Sako, patriarcha Kościoła chaldejskiego. Modlitwy zanoszone były także w Azji, m.in.
w uzbeckiej Samarkandzie, gdzie szczególnie podkreślano przesłanie Maryi z Fatimy, która zapowiedziała, że jej serce zwycięży. Zawierzenie miało miejsce również w Afryce oraz Australii, gdzie
biskupi po raz kolejny zaapelowali o zakończenie wojny i położenie kresu „straszliwej przemocy i
zniszczeniu”.
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Co słychać w moim Kościele?
Papieska modlitewna intencja
ewangelizacyjna na kwiecień
2022 r.: Za pracowników służby zdrowia.
Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w
krajach najuboższych, było
wspierane przez rządy i lokalne
wspólnoty.
* Przypadająca 24 kwietnia Niedziela Miłosierdzia Bożego to
święto patronalne Caritas, które w
tym roku będzie obchodzone jako
Dzień Dobra. Tego dnia w całym
kraju odbędą się koncerty, pikniki,
warsztaty, pokazy i imprezy sportowe pokazujące jak wiele dobra
dzieje się dzięki zaangażowaniu w
wolontariat. Wojna w Ukrainie nadała przygotowaniom do tego
święta nowy kontekst – przeprowadzone w Dniu Dobra kwesty pomogą m.in. w utrzymaniu placówek
dających schronienie uchodźcom.
* W Rzeszowie rozpoczął się proces beatyfikacyjny Jacka Krawczyka, zmarłego w 1991 w wieku
24 lat świeckiego katolika, szczególnie zaangażowanego w niesienie pomocy chorym i potrzebującym, teologa i sanitariusza pogotowia ratunkowego. Harmonijnie łączył on troskę o wzrost duchowy,
ożywiany codzienną Eucharystią i
modlitwą, z zabieganiem o pomaganie
drugiemu
człowiekowi,
szczególnie temu, który został dotknięty cierpieniem i chorobą. Ży-

cie i śmierć Jacka Krawczyka z
podrzeszowskiej wsi Palikówka są czytelnym świadectwem
jego szlachetnego charakteru.
* Prezydent Duda spotkał się
z Papieżem i przekazał mu
zaproszenie do Polski.
Na początku spotkania z
dziennikarzami prezydent Duda poinformował o spotkaniach - oprócz rozmowy z Oj-

cem Świętym także o długiej
rozmowie z kardynałem Pietro
Parolinem. Dodał, że niezwykle ważnym akcentem była
modlitwa przy grobie św. Jana
Pawła II w bazylice watykańskiej.
„Opisywałem Ojcu Świętemu
sytuację w naszym kraju związaną z kryzysem uchodźczym,
który wynika z agresji rosyjskiej na Ukrainę. Opowiadałem Ojcu Świętemu jak przyjmujemy uchodźców, których
nazywamy naszymi gośćmi z
Ukrainy.
Relacjonowałem Ojcu Świętemu treść moich rozmów z prezydentem Władimirem Zełenskim, jaki jest w związku z tym
ten mój obraz sytuacji wynikający ze wszystkich informacji
jakie posiadam, bardziej i
mniej formalnych, że jest to
kompletnie nie sprowokowany w żaden sposób atak na
Ukrainę, na suwerenne niepodległe państwo. Atak brutalny połączony z bombardowaniem osiedli mieszkaniowych, z zabijaniem cywili, niszczeniem infrastruktury, z próbą zniszczenia państwa ukraińskiego, tak żeby nie mogło
się podnieść, żeby miało jak
największy problem z odrodzeniem się. Jest to próba zajęcia głównych miast Ukrainy.
Ojca Świętego bardzo interesowało przyjęcie przez Polskę
milionowych rzesz uchodźców.
Jedno z pytań dziennikarzy
dotyczyło różnicy zdań między
papieżem,
który
potępił wydawanie 2 proc. PKB na
cele militarne, a sytuacją Polski. Prezydent Duda zaznaczył,
że być może Ojciec Święty nie
został właściwie zrozumiany.
"Jestem przekonany że Ojciec
Święty nie ma nic przeciwko
rozsądnej, mądrej polityce
krajów, które nie są krajami
nastawionymi agresywnie, a
które po prostu chcą żyć w
spokoju i w pokoju, a które

mają świadomość tego, że
agresor jest tuż za granicą, że
agresja może być faktem i
chcą się tylko i wyłącznie zabezpieczyć po to, żeby same
mogły czuć się bezpiecznie,
aby ludzie mogli w nich bezpiecznie mieszkać. Jestem
przekonany, że z tego punktu
widzenia Ojciec Święty nie ma
żadnych zastrzeżeń, że ktoś
chce wzmocnić swoje bezpieczeństwo, w granicach swojego terytorium” - powiedział
prezydent.
*
Władze rektoratu fatimskiego oszacowały, że w całym
minionym
roku
do Fatimy dotarło 2,4 mln
pielgrzymów w grupach zorganizowanych, wśród których
przeważali
Portugalczycy.
Wśród wiernych przybywających z zagranicy prym wiedli
Hiszpanie. W ramach 319
grup przybyło ich tam 13 tys.
Drugą nacją byli Polacy, którzy
odwiedzili Fatimę w ramach
71 grup liczących łącznie blisko 2,5 tys. osób. Trzecią byli
Włosi z gronem 1326 pielgrzymów w ramach 47 grup.
Nasza parafia również w tym
roku przy współpracy z biurem pielgrzymkowym organizuje pielgrzymkę do Fatimy w
Portugalii w dniach 29. 0607.07 2022. Między innymi
odwiedzimy: SANTIAGO DE
COMPOSTELA, COIMBRA,
FATIMA,
VALINHOS,
ALJUSTREL,TOMAR, BATA
LHA, ALCOBACA, NAZARÉ,
LIZBONA, CABO DA ROCA
Zapisy w zakrystii.

† W piątek 8 kwietnia zapraszamy razem z parafią Miłosierdzia Bożego na wspólną
plenerową drogę krzyżową,
która rozpocznie się o godz.
18:30 w kościele Miłosierdzia
Bożego a zakończy w naszym
kościele .

W marcu w naszej parafii „z wody i Ducha
Świętego”
Świętego” narodzili się:

Alicja Aniela Morawska
Liliana Jagoda Ochał
Daria Maziarka
W marcu odeszli od nas do wieczności:
Jan Kocur
Waldemar Jakubowski
Jan Józef Kołodziej
Stanisława Michalska z d. Zamiela
Karol Lipski
Teresa Podgórska z d. Świstak
Leokadia Matusiak z d. Szafraniec
Lesław Bartosz
Adam Tys

1950 r.
1962 r.
1949 r.
1950 r.
1941 r.
1943 r.
1938 r.
1957 r.
1954 r.

Zmartwychwstał z grobu Pan, Alleluja!
Radujmy się i weselmy. Alleluja!
Kochani Parafianie!
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
życzę, aby Zmartwychwstały Pan wspierał
Was swoimi łaskami i umacniał codziennie
w dobrych dziełach.
Niech Chrystus Zmartwychwstały da Wam
pokój: w Waszych rodzinach, w sąsiedztwie,
w pracy , w naszej Ojczyźnie
i na całym świecie!
Ks. Ryszard Lis - proboszcz
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