
18 marca 2018 roku * Tygodnik Parafii w Rajczy * Rok XXII * 11 (1125) 

 ORĘDZIE FATIMSKIE 

U ŹRÓDEŁ  
SOŁY 

Rzymsko-Katolicka Parafia 
Świętego Wawrzyńca D.M. 

i Świętego Kazimierza Królewicza 
http://parafia-rajcza.j.pl/ 

ORA ET LABORA 

Módl się i pracuj to myśl, którą realizują swym  
życiem benedyktyni, zakonnicy powołani w VI wieku 
przez św. Benedykta z Nursji. Podkreśla ona wartość 
modlitwy oraz pracy fizycznej i umysłowej. 

Są różne modlitwy i różne sytuacje, w których się  
je odmawia. Są modlitwy wspólne, są też prywatne,  
indywidualne, są przyswojone z katechizmu, wyuczone, 
ale także bardzo osobiste, mające charakter szczerej  
i poufnej rozmowy z Bogiem. Są modlitwy kontempla-
cyjne, modlitwy uwielbienia, dziękczynienia oraz  

modlitwy-prośby. Są modlitwy pełne wewnętrznego 
żaru i piękna, ułożone przez wyjątkowych, świętych 
ludzi, którzy doznali czegoś niezwykłego, co zacieśniło 
więź z Bogiem i znalazło odbicie w słowach płomiennej 
modlitwy. 

Jedną z takich nieprzeciętnych postaci był geniusz 
zachodniego Kościoła, św. Augustyn (354-430) biskup 
Hippony. W jego „Wyznaniach” znalazły się słowa, 

Święty Benedykt z Nursji Święty Augustyn z Hippony 
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które można nazwać wspaniałą modlitwą, wyrazem  
tęsknoty do Boga i żalu po zmarnowanych latach:  

Za późno ukochałem Ciebie, 
Piękności tak dawna i tak nowa, 
Zatapiałem się w piękności rzeczy, któreś stworzył. 
Lecz za wołałeś mnie 
I głos Twój przerwał moją głuchotę 
Zajaśniałeś 
I przywróciłeś wzrok mnie ślepemu… 
Zasmakowałem w Tobie i odtąd łaknę i pragnę. 
O Miłości, która zawsze płoniesz,  
a nigdy nie gaśniesz, 
Miłości, Boże mój, 
Zapal mnie! 

Charakter pięknej modlitwy ma tekst święta  
Katarzyny ze Sieny (1347-1380), mistyczki nazna-
czonej stygmatami i bardzo mocno zaangażowanej  
w życie XIV-wiecznego Kościoła. Oto fragment jej 
„Dialogu o Opatrzności Bożej”, który można nazwać 
piękną modlitwą uwielbienia Trójcy Świętej: 

...światłem mojego umysłu 
- w świetle Twoim- 
Ujrzałam przepastne głębiny 
I piękno Twojego stworzenia, 
Trójco Wieczna! 
A oglądając siebie w Tobie, 
Ujrzałam, że jestem Twoim obrazem. 
Bo ze swej mocy, Wiekuisty Ojcze, 
I z Mądrości, którą jest Twój Syn Jednorodzony 
Udzieliłeś mi; 
Duch Święty, który od Ciebie i Syna pochodzi, 
Dał mej woli zdolność kochania Ciebie! 
Ty, Wiekuista Trójco, jesteś Stwórcą, 
a ja stworzeniem. 
W odrodzeniu, którego dokonałeś we mnie 
Przez Krew Syna Twego Jedynego 
Dojrzałam, 
Rozmiłowałeś się w piękności swojego stworzenia. 
Przepaści,  
Trójco Boska i Wieczna, 
Morze Głębokie! 

Czy mogłeś mi dać więcej nad siebie samego? 
Tyś Ogniem, który zawsze płonie  
I nie zgaśnie nigdy! 

I jeszcze jedna modlitwa. Jej wyjątkowość polega 
na tym, że jest najbardziej współczesna, zawsze  
aktualna i może stać się bliska każdemu, bo każdego 
w równym stopniu dotyczy jej sens. Jest bezpośrednia 
jak rozmowa z przyjacielem, pełna ufności i zawierze-
nia, kojąca i cicha. Jej autorem jest kardynał  
L. Suenens. 

Oto jestem, Panie,  
Dzień mój ma się już ku końcowi.  
Jeżeli zrobiłem dziś coś dobrego,  
Dzięki Ci za to, Panie. 
Jeżeli zgrzeszyłem,  
Twoja miłość niech przebaczy mi  
moją ciągle powtarzającą się słabość. 
W tej ciszy nocnej, w której wyczuwam Ciebie,  
myślę o innej Nocy, 
o tej, która nadejdzie,  
gdy moje oczy po raz ostatni ujrzą światło ziemi. 
Śmierć nadejdzie tak samo, jak nadchodzi noc, 
tak jak ona nieunikniona, tak jak ona głęboka. 
Spraw, by była najpiękniejszą z mych nocy. 
Zasypiając dzisiejszego wieczora,  
ofiaruję Ci moją duszę tak, 
jakby to była godzina mej śmierci. 
Ojcze, przyjmij mnie! 
Spraw, bym zasypiając spokojnie,  
nauczył się umierać… 
Maryjo, Matko moja, bądź przy mnie! 

Jest wielu świętych, których słowami można się 
wspaniale modlić, ale wierzymy, że Bóg usłyszy  
każdego grzesznika, który zwróci się do Niego  
prostymi słowami szczerej, z głębi serca płynącej  
modlitwy. 

Jolanta Polaszk 

 
Triduum zagubione cd. 

Jezus i dwóch łotrów  

Szczególnym momentem przeżywania Liturgii ku czci 
Męki Pańskiej w Wielki Piątek jest Adoracja Krzyża.  
Po odsłonięciu albo wprowadzeniu krzyża następuje czas 
pokłonu. Ze wskazań mszału jasno wynika, że wszyscy 
wierni powinni uczcić jeden i ten sam krzyż. Jednak  
w praktyce często ogranicza się ten obrzęd do asysty  
liturgicznej albo pomnaża się ilość krzyży. Oczywiście trzy 
krzyże niejeden wierny łatwo skojarzy z obrazem  
biblijnym, stąd czasami możemy zauważyć w takiej  
sytuacji, że ludzie chętniej podążają do tego środkowego. 

Jako powód mnożenia krzyży podaje się przedłużanie się 
liturgii. Nie powinno się na to oszczędzać czasu. Jest to 
centralny moment celebracji ku czci Męki Pańskiej. Ten 

Św. Katarzyna ze Sieny 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

18 marca 2018 roku 

 W poniedziałek o godzinie 16.00 Msza 
święta w Rycerce Dolnej. 

 We wtorek o godzinie 16.00 Msza święta  
w Rajczy Dolnej. 

 W piątek o godzinie 15.30 Droga Krzyżowa 
w Rajczy Dolnej i Rycerce Dolnej, a po niej 
Msza święta. 

W  K A P L I C A C H  

 Gorzkie Żale o godzinie 16.00, Msza święta 
wieczorna o godzinie 17.00. 

 W poniedziałek 19 marca Uroczystość  
Świętego Józefa Oblubieńca NMP. 

 W środę po wieczornej Mszy świętej Nowenna 
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jej  
obrazie Kazimierzowskim - zachęcamy  
do pisania próśb i podziękowań. 

 W czwartek od godziny 17.00 do godziny  
18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu. 

 Droga Krzyżowa ulicami Rajczy:   
piątek 23 marca godzina 16.30 - Msza święta 
godzina 17.00 - Droga Krzyżowa  
- zapraszamy. 

 W sobotę Spowiedź Wielkopostna:  

 od godziny 8.00 do 12.00   
(przerwa od godziny 9.30 do 10.00), 

 od godziny 14.00 do 17.00   
(przerwa od godziny 15.30 do 16.00). 

 Pod chórem rozprowadzamy baranki  
wielkanocne i świece paschaliki – jak co roku 
ofiary zebrane przeznaczamy na Caritas  
Polska i wyżywienie dzieci w szkole. 

 W przyszłą niedzielę 25 marca, przypada  
Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej. 

 Od przyszłej niedzieli ze względu na zmianę 
czasu na letni ulega zmianie godzina  
odprawiania Mszy świętych z godziny 17.00 
na godzinę 18.00 tak w niedzielę jak  
i w tygodniu. 

Bóg zapłać za wszelkie ofiary  
złożone na potrzeby naszej parafii. 

krzyż uobecnia jedyny Krzyż Zbawiciela. Adoracja krzyża 
nawiązuje do trwania pod krzyżem Chrystusa przez Mary-
ję i Jana, Jan w tym momencie reprezentował Kościół. 
Cały czas jest więc czasem adorowania, a szczególnym 
momentem jest podejście do krzyża i oddanie osobistego 
hołdu przez przyklęknięcie, pocałowanie bądź w inny  
sposób. Ważne, by krzyż ten był na widocznym miejscu, 
by można było go adorować z zajmowanego miejsca  
również w innym czasie. 

Czas adoracji krzyża będzie oczywiście dłuższy, gdy 
będzie więcej wiernych. Mszał podpowiada rozwiązanie, 
gdy jest bardzo dużo osób na liturgii. Wtedy podchodzi do 
krzyża część wiernych, a następnie, po zachęcie do wspól-
nej adoracji, kapłan bierze krzyż, podnosi go  
i trzyma przez pewien czas, a wierni adorują w milczeniu. 

Myślę, że całkiem dobrym rozwiązaniem byłoby  
przygotowanie odpowiednio dużego krzyża - tak aby kilka 
osób mogło go adorować równocześnie. 

Znowu święcą pokarmy  
Czytana w ramach Godziny Czytań w drugi dzień  

Triduum Starożytna homilia na Świętą i Wielką Sobotę 
wzywa do wyciszenia, bo Pan śpi. Nie jest to więc czas na 
trzepanie dywanów, wiercenie w ścianach i głośną muzy-
kę, lecz czas na głęboką refleksję, by przygotować się na 
radosny okrzyk Alleluja. Dla wielu jednak jest to  
szczególne święto w zupełnie innym sensie. 

Znana jest powszechnie opowiastka o człowieku, który 
tak "często" przychodzi do kościoła, że dziwi się, że w 
tym kościele nic innego nie robią, tylko święcą pokarmy. 
Rzeczywiście, wtedy można zobaczyć najwięcej twarzy 
nie spotykanych na niedzielnych mszach. Przyniesienie 
święconki do domów dla wielu ludzi jest momentem prze-
łomowym - końcem postu. Tymczasem pokarmy święci 
się na stół wielkanocny a więc na ucztę, która ma być po 
ogłoszeniu Zmartwychwstania - po Wigilii Paschalnej 
albo rano. 

Właściwsze - choć technicznie trudne do zrealizowania 
- byłoby błogosławienie pokarmów po zakończeniu Wigi-
lii Paschalnej. Błogosławieństwo pokarmów w Wielką 
Sobotę powinno odbywać się w atmosferze wyciszenia  
i skupienia, gdyż istotniejszym przeżyciem jest trwanie 
Kościoła w ciszy grobu Chrystusa. 

Gdzieniegdzie można się spotkać z praktyką błogosła-
wienia wody w ramach święcenia pokarmów. Jest to  
dokładnie odwrotnie niż sugerowałaby liturgia tego dnia. 
W tym samym czasie przecież opróżnia się chrzcielnicę  
i kropielnice przy wejściach do kościoła. 

Liturgia paschalna pokazuje nam, że źródłem Chrztu 
jest Męka i Śmierć, a nade wszystko Zmartwychwstanie 
Chrystusa. Wtedy też błogosławi się wodę chrzcielną. 
Woda święcona przy wejściu do kościoła i w naszych do-
mach przypomina i odnawia przymierze tego Sakramentu. 
Zatem i jej początek powinien być w liturgii Zmartwych-
wstania. Właściwszym więc byłoby przyniesienie naczy-
nia z wodą do pobłogosławienia na Wigilię Paschalną. 

ks. Grzegorz Strządała – w diecezji bielsko-żywieckiej 
        Cdn. 
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INTENCJE MSZALNE  
OD 19 DO 25 MARCA 2018 ROKU 

PONIEDZIAŁEK 19 MARCA 
ŚWIĘTEGO JÓZEFA 

  6.30   † Józef i Jadwiga Lach, rodzice.  
  7.00   † Józef i Maria Byrscy,  
  syn Józef, wnuczka Jolanta. 
17.00   † Ksiądz Józef Kurowski, rodzice Jan i Józefa. 

Rycerka Dolna : 16.00 -  W pewnej intencji. 

WTOREK 20 MARCA 
  6.30   † Elżbieta Kocoń.  
  7.00   † Józef Juraszek, rodzice,  
  bracia Stanisław i Michał. 
17.00   † Józef Szatanik, wnukowie,  
  Aniela, i Stanisław biber. 

Rajcza Dolna : 16.00 -  O Boże błogosławieństwo  
  i opiekę Matki Bożej Kazimierzowskiej 
  dla Księży pracujących w naszej parafii 
   od Róży Kobiet zelatorki Marii. 

ŚRODA 21 MARCA 
  6.30   † Tadeusz Sokoliński.  
  7.00   - Za Księdza Proboszcza i Księży pracujących  
  w naszej parafii,  
  za Księdza Łukasza Skołda o zdrowie,  
  błogosławieństwo Boże i opiekę  
  Matki Bożej Kazimierzowskiej. 
17.00   † Jadwiga i Jan Wejchenig, rodzice, teściowie. 

CZWARTEK 22 MARCA 
  6.30   † Franciszek i Maria Salachna, córka Jadwiga.  
  7.00  I - Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski  
  dla rodziny Czanieckich. 
          II - W 69 rocznicę urodzin Leona Wydry. 
17.00   † Anna Ślusarska w 7 rocznicę śmierci,  
  rodzice, teściowie, bracia. 

PIĄTEK 23 MARCA 
  6.30   † Konstanty Rosseger.  
  7.00  I † Marek Oleś. 
          II † Jan Pomietło, brat Franciszek. 
17.00   † Jan Biernat, rodzice, teściowie. 

Rajcza Dolna : 16.00 †  Bronisława Hulbój,  
    mąż, córka, zięć, wnuk. 

Rycerka Dolna : 16.00 -  W pewnej intencji. 

SOBOTA 24 MARCA 
  6.30   † Wojciech i Franciszka Salachna,  
  syn Stanisław, córka Jadwiga.  
  7.00  I † Helena i Marcin Wiercigroch. 
          II † Helena i Andrzej Janota,  
  Józef i Maria Próchniccy i zmarli z rodziny. 
17.00   † Ludwik Sznajdrowicz w 13 rocznicę śmierci,  
  rodzice, teściowie, brat Jan, Janina Grygny. 

NIEDZIELA 25 MARCA 
NIEDZIELA PALMOWA 

  7.00   † Władysław i Anna Hulbój,  
  Franciszek Łasut, żona, syn. 
  9.00   † Rozalia Lach w 17 rocznicę śmierci,  
  mąż Franciszek, zięć Franciszek, rodzice,  
  Elżbieta Lach, rodzice, córka Anna. 
10.30   - Dziękczynna z prośba o Boże błogosławieństwo, 
  zdrowie i opiekę Matki Bożej Kazimierzowskiej 
  dla Wiesławy w 70 rocznicę urodzin. 
11.45   † Kazimierz Gardas, rodzice, teściowie. 
18.00   † Augustyn Hulbój,  
  rodzice Franciszka i Wojciech. 

Rajcza Dolna  :  8.00 †  Helena i Józef Zając,  
     rodzice, teściowie. 

Rycerka Dolna :  9.30 †  Jan Sadłek  
     w rocznicę śmierci. 

Nickulina : 11.00 † Grażyna Latasiewicz,  
    rodzice, teściowie. 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana  

Wśród tych, którzy przybyli,  
aby oddać pokłon Bogu w czasie  
święta, byli też niektórzy Grecy.  
Oni więc przystąpili do Filipa,  
pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej,  
i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy 
ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powie-
dział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip 
poszli i powiedzieli Jezusowi.  

A Jezus dał im taką odpowiedź: 
«Nadeszła godzina, aby został otoczo-
ny chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę,  
powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, 
nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze,  
przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je,  
a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je 
na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za 
Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś 
Mi służy, uczci go mój Ojciec.  

Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam  
powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ  
właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze,  
wsław imię Twoje!»  

Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem  
i jeszcze wsławię». Stojący tłum to usłyszał i mówił: 
«Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». 
Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na 
Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad 
tym światem. Teraz władca tego świata zostanie  
wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię  
wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie».  

To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. 

 

Kto chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną,  
a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. 


