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kościelnych. Na szczególną uwagę zasługuje istniejące od ponad 400 lat Ar‐
cybractwo Męki Pańskiej przy krakowskiej Bazylice Ojców Franciszkanów
(zwane też Arcybractwem Dobrej Śmierci). Do dzisiaj kultywuje ono m.in.
przesiąknięte głęboką duchowością obrzędy pasyjne.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj na wszystkich Mszach świętych rozpoczynamy rekolekcje wielko‐
postne dla parafian i wiernych związanych z naszą świątynią. Od ponie‐
działku do czwartku nauki rekolekcyjne będą głoszone na Mszach św.
o godz. 9.00, 12.00 i 18.00. W ramach rekolekcji zapraszamy również na
modlitwy rekolekcyjne o godz. 8.45, 11.45 i 17.45, z wyjątkiem wtorku po
południu – Nowenna do św. Judy Tadeusza. Spowiedź św. każdego dnia
od godz. 6.00 do 12.00 i od 16.00 do 19.30. Szczególnie zachęcamy do sko‐
rzystania z tego sakramentu w środę. Prosimy o przekazanie tej informa‐
cji o rekolekcjach wszystkim bliskim i znajomym.
2. W naszej Bazylice jeszcze dzisiaj: o godz. 17.00 koncert pieśni pasyjnych.
Wystąpi Chór Cantate Domino pod dyrekcją Adrianny Róży Szmyt.
3. W piątek – nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz.: 9.30; 17.00; 18.30
i 19.30.
4. Za tydzień, w Niedzielę Palmową, poświęcenie palm na wszystkich
Mszach św. O godz. 19.00 w naszej Bazylice rozpoczną się rekolekcje dla
poszukujących pt.: CHRYSTUS W (nie) SWOJEJ WARSZAWIE, które
poprowadzi ks. prof. Krzysztof Pawlina, Rektor Papieskiego Wydziału
Teologicznego w Warszawie. Tematy poszczególnych konferencji: „Czy
Chrystus znajdzie apartament w Warszawie?”, „Nad rzeką, którą
nie płynie już miłość”, „W kolejce po miskę przebaczenia”.
5. W środę 10 kwietnia podczas Mszy św. o godz. 18.00 będziemy modlić się
za wszystkie ofiary katastrofy smoleńskiej, w kolejną jej rocznicę.
6. W sobotę 13 kwietnia o godz. 18.00 – Msza św. w intencji ofiar zbrodni
katyńskiej.
7. W ramach koncertów pasyjnych za tydzień wystąpi Chór Kameralny
In Laetitia pod dyrekcją Barbary Kucharczyk.
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Refleksja na rozpoczęcie wielkopostnych rekolekcji parafial‐
nych
Już od pierwszych wieków chrześcijaństwa wielcy Ojcowie Kościoła
zwracali uwagę wiernych na właściwe przeżycie czasu przygotowania do
uroczystego przeżywania fundamentalnej prawdy jaką jest tajemnica
Zmartwychwstania Pańskiego. W kazaniu na Wielki Post św. Leon, papież
(†461) pouczał: „Należy o to dbać w sposób szczególny, aby (…) okres przy‐
gotowania Paschy wypełnić postem, przejawiającym się nie tylko w ograni‐
czonej ilości spożywanych pokarmów lecz przede wszystkim w walce
z występkami”. Warta przypomnienia jest też przestroga św. Hieronima
(†419) dotycząca poprawnego rozumienia cnoty umiarkowania: „Cóż to za
cnota nie pić wina, a upijać się gniewem i nienawiścią?” W Wielkim Poście
chodzi więc o to, co w naszych czasach tak dobitnie mówił św. Jan Paweł II,
żebyśmy w tym okresie stawali się lepszymi ludźmi; temu ma służyć praca
nad sobą, podejmowana modlitwa, post i jałmużna. Ojciec święty kazał za‐
stanowić się nad sobą i zapytać siebie: czy na pewno żyję tak, jak chciałby
tego Chrystus? Czy na pewno żyję tak, jak mówię? Bo przecież nie wystar‐
czy powiedzieć: wierzę. O Wielkim Poście mówił papież Jan Paweł II, że to
dar Boży. I że trzeba ten dar umieć przyjąć. W pokorze. Stanąć w prawdzie.
Pomyśleć, ile we mnie dziecka Bożego (ze wspomnień o Janie Pawle II
ks. abp M. Mokrzyckiego).
Cały Wielki Post to swoiste rekolekcje, które mają nam dopomóc do
wewnętrznej przemiany, uporządkowania i odnowienia naszej relacji z Bo‐
giem, a także z bliźnimi, w te 40 dni przychodzi teraz czas naszych parafial‐
nych rekolekcji wielkopostnych, które w tym dziele chcą być nam szczególną
pomocą. Samo słowo „rekolekcje” pochodzi od łac. „recollectio” i oznacza –
„wewnętrzne skupienie”, „badanie sumienia”, „duchowe odnowienie”. Cza‐
sownik „recolligere” tłumaczymy – „znowu skupić”, „nabrać odwagi”, „opa‐
miętać się”. Tak więc już sama etymologia tych słów wyjaśnia nam
Msze święte w niedziele: 6, 7.30, 9 (radiowa), 10.30* (dla przedszkolaków), 10.30 (dla
dzieci), 11.45 (suma), 13, 16, 19, 19* (dla studentów);
w dni powszednie: 6, 7, 7.30**, 8, 9, 12, 16.30**, 17**, 18, 19**
Spowiedź w niedziele: podczas każdej Mszy św.; w dni powszednie: 6  12, 17  19.30,
w I piątek miesiąca: 6  12, 15.30  19.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku: 9.30  16.30**
(oznaczenia miejsc: * w dolnym kościele, ** w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej)
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wymownie sens praktyki wielkopostnej, jaką są rekolekcje: mają dopomóc
w zbliżeniu się do Boga, w odnowie moralnej. Ma to być przede wszystkim
czas poświęcony Bogu, bo na ogół nie dajemy Mu go za dużo, ale też czas
przeznaczony na wejście w siebie, na refleksję nad sobą.
Bardzo często w przeżywaniu rekolekcji akcentuje się osobę kapłana
głoszącego nauki rekolekcyjne, ale to przede wszystkim każdy z uczestni‐
ków odprawia je indywidualnie i od tego osobistego zaangażowania będą
zależały owoce tej praktyki religijnej. By właściwie przeżyć dni rekolekcji
powinny być one inne od pozostałych dni życia: inne przez rezygnację z ko‐
rzystania z mass- mediów, by znaleźć czas na ciszę, skupienie, by usłyszeć
głos Boga mówiącego przez Swoje Słowo, przez głos sumienia. W te dni re‐
kolekcji powinno być więcej modlitwy – tzn. rozmowy z Bogiem; czasu na
przygotowanie do spowiedzi świętej poprzez gruntowny rachunek sumienia.
Może też trzeba kogoś przeprosić, wyjaśnić jakieś nieporozumienie. Na re‐
kolekcjach Słowo Boże, niezmienne prawdy Boże w formie nadzwyczajnej
głosi specjalnie zaproszony kapłan - oby przez jego posługę Boże światło
i Boża łaska dotarły do naszego serca, by pokochało ono bardziej Boga i lu‐
dzi!
Piąta niedziela Wielkiego Postu w liturgii przedsoborowej otwierała
tzw. „Okres Męki Pańskiej”; nie był on odrębnym okresem liturgicznym, ale
stanowił organiczną część Wielkiego Postu, w którym myśl Kościoła skupia‐
ła się na krwawej Męce Zbawiciela. Zmiany jakie przyniósł w liturgii Sobór
Watykański II, tylko Niedzielę Palmową określają jako „Niedzielę Męki
Pańskiej”; otwiera ona Wielki Tydzień. Obecnie w Kościele w Polsce pozo‐
stał dalej zwyczaj zasłaniania krzyży w tę piątą niedzielę Wielkiego Postu
(dawniej: „pierwszą Niedzielę Męki Pańskiej”). W liturgii mszalnej tych naj‐
bliższych dni będziemy rozważali fragmenty Ewangelii wg św. Jana, które
będą nam ukazywały jak narasta wrogość wobec Pana Jezusa oraz spisek
na Jego życie. Krzyże pozostaną zasłonięte do uroczystej wielkopiątkowej li‐
turgii ku czci Męki Pańskiej, w czasie której będziemy adorować zwycięski
Krzyż Chrystusa. Zasłona na tym świętym znaku naszego zbawienia ma
nas skłonić do głębszej refleksji nad tajemnicą Męki i Śmierci krzyżowej na‐
szego Zbawiciela.

NURT PASYJNY W POBOŻNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ I KULTURZE
Jedna z podstawowych prawd naszej wiary głosi, że Syn Boży stał się
człowiekiem i dla naszego zbawienia cierpiał i umarł na krzyżu. Wszystkim
ludziom przez Swoją Mękę i Śmierć krzyżową Chrystus wysłużył niebo i ła‐
ski potrzebne do zbawienia. Prawda o tak objawionej Bożej miłości od za‐
wsze głęboko poruszała ludzkie serca i umysły, czego wyrazem jest
pobożność pasyjna, ale też Męka Pańska inspirowała przez wieki po dzień
dzisiejszy wielu twórców, czego owocem są liczne dzieła: muzyczne, malar‐
skie, rzeźbiarskie i literackie.
Już w IV wieku w Jerozolimie pojawiały się szczególne nabożeństwa
przypominające Mękę i Śmierć Pana Jezusa. Wiadomości o odnalezieniu re‐
likwii krzyża świętego oraz wzniesienie Bazyliki Grobu Świętego rozbudziły
chęć pielgrzymowania do Ziemi Świętej. Ruch pielgrzymkowy nasilił się
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w związku z wyprawami krzyżowymi (XI-XII w.). W tym samym czasie upo‐
wszechniła się pobożność pasyjna na Zachodzie. Od średniowiecza zaczęto
w kościołach i przy drogach wznosić „drogi krzyżowe” przedstawiające Mękę
Pana Jezusa w 14-tu stacjach (w obrazach lub figurach). Jedne z nich usta‐
lono na podstawie przekazów ewangelicznych, inne z przekazów pozabiblij‐
nych. Nabożeństwo Drogi krzyżowej uzyskało aprobatę papieską; za
pobożne odprawienie Drogi krzyżowej przed stacjami prawnie erygowanymi
można uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami. Często stacje
Drogi krzyżowej są zarazem wybitnymi dziełami sztuki sakralnej. W Bazy‐
lice Ojców Franciszkanów w Krakowie, znajdują się bardzo charaktery‐
styczne stacje Drogi krzyżowej autorstwa malarza Józefa Mehoffera
(†1946 r.). Wspomnijmy, że ta świątynia była miejscem częstej, osobistej
modlitwy kardynała Karola Wojtyły.
Na Jasnej Górze znajduje się też
niezwykła Droga krzyżowa (18 obra‐
zów), która jest dziełem życia arty‐
sty Jerzego Dudy-Gracza: „Golgota
Jasnogórska Trzeciego Tysiąclecia”,
ofiarowana przez niego w 2001 r.
Tak wiele wyrażają również przy‐
drożne kapliczki – „Boże Męki”, któ‐
re można napotkać w całej Polsce.
Tajemnicę zbawczego cierpienia Pa‐
na przybliżają nam wciąż popularne
przedstawienia „Misteria Męki Pań‐
skiej”. Głębokich przeżyć dostarczają
nam niezmiennie monumentalne pa‐
syjne dzieła wokalno-muzyczne wiel‐
kich kompozytorów jak np. Jana
Sebastiana Bacha („Pasja wg św.
Mateusza” i „wg św. Jana”), czy
Krzysztofa Pendereckiego („Pasja
wg św. Łukasza”). Warto zauważyć
też filmy o tematyce pasyjnej m.in.:
„Pasję” – F. Zefirellego, czy Mela
Gibsona. Uczczenie Męki Pańskiej
było celem wielu bractw i wspólnot
Nabożeństwa
niedziela:
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
I czwartek miesiąca:
piątek:
sobota:

18.00 – Nabożeństwo Eucharystyczne
18.30 – Nabożeństwo do św. Wincentego a Paulo
17.30 – Nowenna do św. Judy Tadeusza
18.30 – Nabożeństwo do św. Józefa
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszej Krwi Jezusa
17.30 – Nowenna ku czci Świętego Jana Pawła II
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa
9.30 – Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej
Objawiającej Cudowny Medalik
I sobota miesiąca: 11.00 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

