
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 25.02.2018 r. 

II Niedziela Wielkiego Postu 

 
 

     1. Dziś II Niedziela Wielkiego Postu, tzw. Niedziela Ad Gentes - Dzień 

Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami 

obejmujemy misjonarzy pracujących na całym świecie. Składamy także ofiary 

do puszek, które pomogą misjonarzom realizować dzieła ewangelizacyjne i 

humanitarne.  
 

     2.  W Wielkim Poście zapraszam do udziału w nabożeństwach: 

     - w piątki na Drogę Krzyżową: dzieci i dorosłych – o 1615  i o godz. 19.30 

dla  tych, którzy wcześniej przybyć nie mogą.  

     - w niedziele na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – o 1500. 

Za udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach można uzyskać odpust 

zupełny. 
 

     3. Dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Św. zapraszam na 

spotkanie dziś po Mszy św. o godz. 11.00 w kościele. 
 

     4. W Wielkim Poście podejmujemy dobre uczynki: post, modlitwę i 

jałmużnę. To szczególna okazja do tego, by w geście miłości podzielić się z 

bliźnimi poprzez ofiary złożone do skarbonki z napisem Jałmużna 

wielkopostna, pomagając w ten najbardziej potrzebującym. Skarbonkę taką 

można odebrać u ministrantów w kruchcie. Skarbonki z jałmużną będzie 

można przynieść do kościoła w Wielką Sobotę przy okazji święcenia 

pokarmów.  
 

     5. W piątek, 2 marca, spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 15.30.  
 

     6. W zakrystii można nabywać paschaliki – świece z emblematem 

Wielkanocnego Baranka. Świece przydadzą się na wielkosobotnią liturgię 

światła w kościele a także na stół, gdy zasiądziemy  do śniadania w Niedzielę 

Zmartwychwstania Pańskiego.  
 

     7. Zapraszam w dzisiejszą niedzielę na modlitwę i adorację relikwii św. 

Ojca Pio jego czcicieli jak również wszystkich wiernych na godz. 13:00.  
 

     8.  W przyszłą niedzielę będzie zbierana taca inwestycyjna. 
 

     9. Wszystkim Parafianom i Gościom życzę dobrej niedzieli, owocnego 

przeżywania czasu Wielkiego Postu i Bożego błogosławieństwa w nowym 

tygodniu. 
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Gorzkie Żale 
 

     Tytuł „Gorzkie żale" wszedł do języka jako synonim marudzenia, 
bezproduktywnego narzekania. Niesłusznie, bo ten genialny utwór jest 
zaskakująco aktualny i porusza najgłębsze struny w duszy i w sercu. 

 
     „Gorzkie żale” mają już 311 lat! Trudno w to uwierzyć, bo w tym utworze 
prawie nic się nie zestarzało – ani słownictwo (można tu znaleźć zaledwie kilka 
archaizmów, takich jak: „pośmiech”, „zeplwany”); ani składnia, nieróżniąca się 
prawie niczym od dzisiejszej; ani styl – prosty, niemal ascetyczny, pozbawiony 
ozdobników i wymyślnych figur.     
     Autor relacjonuje mękę i śmierć Jezusa i opowiada o uczuciach, które 
budzą się w człowieku rozważającym te wydarzenia: o żalu, współczuciu, 

zawstydzeniu z 
powodu własnych 
grzechów. Robi to 
w sposób 
rzeczowy – a przez 
to zapewne tak 

poruszający. 
„Gorzkie żale” są 
podobne do 

współczesnej 
poezji, której 
ambicją często 

bywa przekazanie i wzbudzenie jak największych uczuć za pomocą jak 
najmniej liczby słów. 
 

Po co „Gorzkie żale”? 
     A emocje to coś, co dzisiaj jest bardzo „na propsie”, także w życiu 
religijnym. Chętnie analizujemy uczucia, uczymy się, jak je do siebie 
dopuszczać i dobrze przeżywać. Rozpamiętywanie męki Pańskiej okazuje się 
więc czymś zaskakująco współczesnym. 



     „Gorzkie żale” można nazwać „obserwacją uczestniczącą”. Autor 
wielokrotnie podkreśla to samo, co słyszymy we fragmencie Księgi Izajasza 
czytanym podczas liturgii Wielkiego Piątku: „Lecz on był zraniony za NASZE 
grzechy, zmiażdżony za NASZE winy. Dla NASZEGO zbawienia znosił 
karcenie, przez jego rany zostaliśmy uzdrowieni”. 
     Po co to wszystko? Wyjaśnienie znajdziemy w modlitewnym zwrocie pod 
koniec pierwszej zwrotki: „Jezu mój, we krwi ran Swoich/ Obmyj duszę z 
grzechów moich”. 
 

Geniusz ze Świętego Krzyża 
     „Gorzkie żale” z pewnością napisał geniusz. Kim był? Niewielka książeczka 
z bardzo długim barokowym tytułem: „Snopek Myrry z Ogroda 
Gethsemańskiego albo żałosne Gorżkiey Męki Syna Bożego […] 
rospamiętywanie” ukazała się w 1707 roku w Warszawie. (Na marginesie – 
dzisiaj też lubimy teksty z długimi podtytułami i leadami, które już na pierwszy 
rzut oka wszystko wyjaśniają, nieprawdaż?). 
     Jak czytamy dalej na stronie tytułowej, książka została wydana „za 
staraniem i kosztem Ichmościów Panów Braci i Sióstr Konfraternijej Rocha 
Świętego przy Kościele farnym Świętego Krzyża w Warszawie”. Kościół stoi 
do dzisiaj niemal naprzeciwko głównej bramy Uniwersytetu Warszawskiego i 
jest jedną z najbardziej znanych świątyń w Polsce. 
     Utwór zredagował ks. Wawrzyniec Benik ze zgromadzenia Księży 
Misjonarzy św. Wincentego à Paulo, który był opiekunem tejże „Konfraternijej”, 
czyli Bractwa. Przyjmuje się, że to właśnie on napisał tekst. Zapewne 
wzorował się na popularnych wówczas przedstawieniach pasyjnych i 
łacińskich i polskich pieśniach wielkopostnych, ale dzieło jest oryginalne i 
jedyne w swoim rodzaju. 
 

Bestseller 
     Nabożeństwo „Gorzkich żali” bardzo szybko się spopularyzowało. Na 
początku XIX wieku było odprawiane chyba w każdej polskiej parafii. Zygmunt 
Gloger w „Encyklopedii staropolskiej ilustrowanej” napisał, że przez półtora 
wieku żadna książka nie rozeszła się po Polsce w tylu egzemplarzach. 
    Nabożeństwo było wówczas znacznie bardziej rozbudowane i dłuższe niż 
dzisiaj, bo obejmowało nie tylko śpiew, ale także procesję i adorację 
Najświętszego Sakramentu. Miało też wersje na Wielkanoc i pozostałe części 
roku liturgicznego. 

Dominikanie się skarżą 
     Kiedy mieszkańcy Warszawy zaczęli masowo chodzić na „Gorzkie żale” do 
kościoła Świętego Krzyża, dominikanie obserwanci zauważyli w swoim 
kościele pustki na różańcu. Nie spodobało im się to. 
     Napisali więc list do papieża z prośbą o zakazanie nowego nabożeństwa. 
Papież jednak nie tylko nie zabronił odprawiania „Gorzkich żali”, ale wręcz 
ustanowił odpusty dla tych, którzy w nim uczestniczyli. Nabożeństwo cenił 
także papież Pius XI, który tuż po I wojnie światowej był nuncjuszem 
apostolskim w Warszawie. 

     Tekst został przetłumaczony na kilka języków (najnowsze tłumaczenie, na 
hiszpański, to „Amargas lamentaciones” z 2015 r.), ale w żadnym innym kraju 
nie stał się popularny. „Gorzkie żale” to nie tylko bezcenny zabytek, ale także 
wyraz typowo polskiej pobożności. 

JO 
 

INTENCJE MSZALNE  25.02.2018 – 04.03.2018r. 

 

 

Niedziela  

25.02.2018 
9:00 † Gertruda Trendel. 

 

11:00 †† Ambroży, Zofia i Marian. 

Poniedziałek 

26.01.2018 
17:00 † Gerard w rocznicę śmierci. 

Wtorek 

27.01.2018 
8:00 

 

 

Środa  

28.01.2018 
17:00 † Pelagia Struck. 

Czwartek 

01.03.2018 
8:00 

 

Piątek 

02.03.2018 
17:00 †† Bracia: Zenon i Szczepan oraz Rodzice: 

Władysława i Franciszek. 

 Sobota  

03.03.2018 
 17:00 † Wanda. 

Niedziela  

04.03.2018 
9:00 †† Teresa i Juliusz Fleming. 

 

11:00 † Witold Tutkowski w 4 r. śmierci. 

     MSZE ŚWIĘTE:  

   Poniedziałek – 17:00 

     Wtorek –    8:00 

   Środa –            17:00 

     Czwartek – 8:00 

   Piątek –           17:00 

   Sobota –          17:00 

   Niedziela –  9:00; 11:00 

NOWENNA DO MBNP:  

W każdą środę po Mszy  

o godz. 17.00  

 

KORONKA DO 

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO:  

W każdy piątek przed Mszą 

świętą wieczorną 

SPOWIEDŹ 

ŚWIĘTA:  

15 minut przed każdą 

Mszą świętą 

 

KANCELARIA 

PARAFIALNA:  

Po każdej Mszy św. 


