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Jedynym  
ratunkiem  
w ciężkich  
kłopotach 

jest ufność  
w Bogu.  

Ufać nie jest  
Łatwo.  

  
bł. Michał Sopoćko  
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GORZKIE ŻALE  
 

NASZE WIELKOPOSTNE 
NIEDZIELNE NIESZPORY 

W Wielkim Poście,  o 17.30 

rozbrzmiewają pieśni pasyjne.  Ta 

staropolska tradycja jest u nas chętnie 

kultywowana. Historia powstania 

Gorzkich Żalów to koniec XVII                       

i pierwsza połowa XVIII wieku. Wtedy to 

mieszczanie organizowali się                      

w grupach modlitewnych tzw. bractwach 

nabożnych, takich jak Bractwo św. Rocha 

przy kościele Księży Misjonarzy 

Świętego Krzyża w Warszawie. 

Zadaniem bractw była głównie 

działalność charytatywna, wspólne 

modlitwy czy nabożeństwa i procesje.  

Bractwa brały sobie za honor 

uczestnictwo właśnie w takich 

wydarzeniach liturgicznych. Od początku 

nabożeństwo Gorzkich Żali ma bardzo 

uroczystą oprawę liturgiczną. Zawsze jest 

odprawiane podczas wystawienia 

Najświętszego Sakramentu, a jego częścią 

jest specjalne kazanie pasyjne. 

 

W życiu Kościoła oprócz nabożeństw 

ściśle liturgicznych są jeszcze 

nabożeństwa paraliturgiczne. Mają one 

charakter prywatny i nieobowiązkowy, 

ale znaczący dla życia religijnego. Należą 

do nich: Droga Krzyżowa, procesje, 

litanie, Godzinki, nabożeństwa majowe, 

czerwcowe, październikowe oraz Gorzkie 

Żale. Te ostatnie są nabożeństwem 

rdzennie polskim. Ich melodia odznacza 

się niezwykłą prostotą rytmiczną                          

i symetrią budowy, gdyż stosuje się do 

architektoniki wiersza lub zwrotki 

poetyckiej. Całość utrzymana jest                         

w tonacjach kościelnych i bardzo zbliżona 

do psalmodii gregoriańskiej, podobnie jak 

np. psalmy nieszporne. Powstanie 

Gorzkich żalów łączy się ściśle z historią 

Bractwa św. Rocha przy kościele 

Świętego Krzyża w Warszawie (XVII 

wiek), gdzie posługę duszpasterską pełnili 

i pełnią Księża Misjonarze św. 

Wincentego a Paulo. Bractwo to było 

najbardziej czynne wśród innych 

stowarzyszeń, zwłaszcza na polu 

charytatywnym i liturgicznym, o czym 

świadczy rola, jaką odegrało podczas 

zarazy, która miała miejsce w latach1624-

25, kiedy to zginęła 1/6 mieszkańców 

Warszawy. W protokole Bractwa z 1699 

r. czytamy, że: „...odznaczało się 

wzorowym przykładem w służbie Bożej 

(...) i należy się wdzięczność, że                           

w Kościele Bożym z rozpamiętywania 

Męki Pańskiej przy odśpiewywaniu                       

w języku naszym tzw. Gorzkich żali, 

mnogie pożytki duchowe wypływają”     

(s. 115). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Czterdziestodniowe przygotowanie 
do największej chrześcijańskiej 

uroczystości – ŚWIĄT 
WIELKANOCNYCH. Czas pokuty 

i nawrócenia. Wielki Post. Rozpoczyna 
się w  Środę Popielcową, a kończy 

w Wielki Czwartek. W tym roku zamyka 
się datami 22 lutego – 6 kwietnia. 

 

Święta Zmartwychwstania Pańskiego 

to najstarsza uroczystość w historii 

chrześcijaństwa i  najważniejsze wydarzenie 

w dziele zbawienia człowieka. To również 

najważniejszy moment w roku liturgicznym. 

Dlatego też Kościół przykłada szczególną 

wagę do przygotowania na ich przeżywanie. 

To zadanie Wielkiego Postu. 

 

ŚRODA POPIELCOWA - 
początek wielkich przygotowań 

 

Środa Popielcowa rozpoczyna w Kościele 

katolickim Wielki Post czyli okres 

przygotowania do największej chrześci-

jańskiej uroczystości - Świąt Paschalnych. 

Wielki Post trwa 40 dni (nie licząc niedziel) -

 aż do początku liturgii Mszy Wieczerzy 

Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek. 

Dlaczego 40? Liczba ta wielokrotnie występuje 

w Biblii i ma znaczenie symboliczne. Przede 

wszystkim nawiązuje do czterdziestodniowego 

pobytu Chrystusa na pustyni, czasu modlitwy, 

postu i walki z szatanem (Mt 4, 1-11). Ponadto 

40 dni trwał potop, poprzedzający zawarcie 

przymierza Boga z Noem; 40 lat wędrowali 

Izraelici do ziemi obiecanej; 40 dni Mojżesz 

przebywał na górze Synaj, gdzie otrzymał 

od Boga dekalog. Tradycje wielkopostne 

sięgają najwcześniejszych lat chrześcijaństwa, 

ale ulegały modyfikacjom. W pierwszych 

wiekach Wielki Post obejmował tylko 40 

godzin, czyli Wielki Piątek oraz Wielką 

Sobotę, od IV wieku przygotowania do Świąt 

 

 

 

Zmartwychwstania Pańskiego wydłużyły się 

do 40 dni, a w obecnym kształcie Wielki Post 

ustanowiony został w roku 1570. 
 

ŚRODA POPIELCOWA –                   
post ścisły 

 

Najstarszą formą przygotowania 

do świętowania Paschy - Wielkanocy był post. 

W Środę Popielcową - zgodnie z Kodeksem 

Prawa Kanonicznego - obowiązuje 

wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych 

i post ścisły. Wierni mogą spożyć trzy posiłki 

w ciągu dnia, w tym tylko jeden - do syta. 

Do wstrzemięźliwości są zobowiązani 

wszyscy powyżej 14. roku życia, a do postu -

 osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku 

życia. 

 

ŚRODA POPIELCOWA -                        
obrzęd posypania głów popiołem 

 
 Zwyczaj posypywania głów popiołem 

na znak pokuty znany był w różnych kulturach 

już w starożytności. W liturgii pojawił się 

w VIII w. Pierwotnie rytuał przeznaczony był 

dla grzeszników odprawiających publicznie 

pokutę. Od XI stulecia zwyczaj ten (za sprawą 

papieża Urbana II) obowiązuje w całym 

Kościele. Popiół pochodzi ze spalonych palm, 

poświęconych podczas poprzedniej Niedzieli 

Palmowej. W obecnej liturgii symbolowi temu 

towarzyszą wypowiadane przez kapłana 

słowa: "Prochem jesteś i w proch się obrócisz" 

lub "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". 

Obrzęd odbywa się podczas Mszy św.. Choć 

prawo kanoniczne nie nakłada na wiernych 

obowiązku uczestniczenia w tym dniu 

w Eucharystii, to zaznacza jednak, że z tej 

powszechnej praktyki nie powinno się 

rezygnować bez ważnej przyczyny. Warto już 

w pierwszym dniu Wielkiego Postu wkroczyć 

na drogę nawrócenia. W obrzędzie posypania 

głów popiołem, uznajemy, że jesteśmy 

grzesznikami, błagamy o Boże przebaczenie 

i wyrażamy pragnienie nawrócenia. Ta droga 

ma nas doprowadzić do Triduum Paschalnego, 

stanowiącego najważniejsze wydarzenie roku 

liturgicznego. 

SYMBOLE I ZNAKI 
Okres Wielkiego Postu jest wezwaniem 

do pokuty i nawrócenia. Mają w tym pomóc 

konkretne praktyki:  

1.modlitwa – w każdy piątek w kościołach 

odprawia się nabożeństwo Drogi Krzyżowej, 

w każdą niedzielę - nabożeństwo Gorzkich 

Żali; w parafiach odbywają się wielkopostne 

rekolekcje; 

2.jałmużna; 

3.post. 

Wielki Post to czas pokuty i wyciszenia, 

dlatego od Środy Popielcowej w liturgii 

obowiązuje kolor fioletowy, rzadziej odzywają 

się dzwony i  organy. Wierni powinni 

zrezygnować z udziału w hucznych zabawach. 

 

PIĄTEK  

DROGA KRZYŻOWA 

17.00. z udziałem dzieci  
17.30. z udziałem młodych                   

i dorosłych 
16.30. kościołach filialnych  

 
Panie Jezu Chryste, pragnę iść za 
Tobą dźwigającym krzyż, wiedziony 
miłością i wdzięcznością, za Twoją 
miłość, która objawiła się w tych 
godzinach męki. Umocnij moje 
przeświadczenie, że każde cierpienie 
ma sens, gdy z miłością 
ofiarowujemy je Ojcu niebieskiemu 
za siebie i za bliźnich. 

Naucz mnie dźwigać mój codzienny 
krzyż tak, by nawet w „godzinie 
ciemności” okazał się dla mnie łaską                   
i źródłem Twego błogosławieństwa. 

Ofiarowuję Ci te rozważania                            
w intencji misjonarek i misjonarzy, 
którzy niestrudzenie głoszą 
Ewangelię w świecie, gdzie nie 
dotarło jeszcze Twe imię. Obdarz ich, 
Panie, potrzebnymi łaskami,                             
a zwłaszcza wytrwałością i siłą. 
Błogosław ich trudowi. Strzeż                          
w niebezpieczeństwach i pomagaj                     
w niedostatkach. 

Maryjo, która jednoczyłaś się ze 
swoim Synem w tajemnicy 
Odkupienia, pomóż mi wzrastać                       
w nadziei życia wiecznego, która 
spełni się u kresu moich dni.  Amen. 

Ojcze nasz…,                              
Zdrowaś Maryjo… 

 

Któryś za nas cierpiał rany, 
Jezu Chryste,                                

zmiłuj się nad nami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://pruszcz.diecezja.gda.pl/index.php/modlitwa/151-gorzkie-zale-nasze-wielkopostne-niedzielne-nieszpory
https://pruszcz.diecezja.gda.pl/index.php/modlitwa/151-gorzkie-zale-nasze-wielkopostne-niedzielne-nieszpory
https://dorzeczy.pl/religia/269515/sroda-popielcowa-wielki-post-poczatek-wielkiego-postu.html
https://dorzeczy.pl/religia/269515/sroda-popielcowa-wielki-post-poczatek-wielkiego-postu.html
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VII NIEDZIELA ZWYKŁA 

             Intencje mszalne                             Intencje mszalne                     Parafia  - OGLOSZENIA 
 

                        Miłosierdzie Boże !                                    Modlitwa Kościoła 

 

VII NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.02.                                                                                  
800 + Ryszard Kociach , int. od Stanisława i Beaty 
Homa                                                                                                                     
1030  za parafian                                                                                                                                 
1200  + Czesław Urbaniak (2r. śm), ++ rodziców                            
z obojga stron                                                                                                                                             
1800 dziękczynno -  błagalna za wstawiennictwem                      
Św. Józefa 

900 NAWROCKO  +  Helena i Ignacy Trusewicz 
900 WIERZBÓWEK +  Józefa Bartczak w 28 rocz. ,                          
+ Jan , Stanisław i Józef 
1015 DALSZE + w 13 rocz. + Wiktor Miszczuk ,                            
+ Maria, Jadwiga i ++ z rodz. Miszczuk 

 
PONIEDZIAŁEK – 20.02.                                                                                                                                                                                                                   
700   + Henryk Zadroga w 30 dzień po pogrzebie                                                                                               
700   + Wiesław Krysiak w 30 dzień po pogrzebie                                                                                                                                 
1800 o Boże błogosławieństwo dla Iwony, Pawła, Rafała, 
Nikodema i Gabrylieli                                                                                                                                           
1800 + Jerzy Ostapowicz w 30 dzień po pogrzebie 

WTOREK  – 21.02.                                                                                                                
700   za zmarłych Czcicieli Miłosierdzia Bożego                                                                                                                       

700     w int.  osób, które brały udział w "Zanurzenie w 
Słowo"                                                                                                               
1800  + Ryszard Kociach (int. od rodz. Skrzypek) 

ŚRODA – 22.02. POPIELEC                                                                                                              
700 O pojednanie w rodzinie Michała i Eweliny oraz o 
potrzebne łaski dla wnuczki Amelki                                                                                                                                                                                                               
900   O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski i 
zdrowie dla p. Walerii Porazinskiej                                                                                                                                                   
1800  + Władysław Filajecki w 28 rocz; + Michalina 
Filajecka w 10 rocz.   

1800 NAWROCKO  + Leonarda Błach – int. Matek 
Różańcowych                                                                                    
1700 WIERZBÓWEK – int. wolna                                                                      
1700 DALSZE – int. wolna  

 

 

 

 

 

 

 

CZWARTEK -  23.02. -    Msza św. w kaplicy                                                                           
700  za Sławka o opiekę Maryi oraz w podziękowaniu za 
otrzymane łaski                                                                                         
700   w int. wspólnoty KWC i osób uzależnionych od 
uwolnienie z nałogów                                                                                                                           
1800  + Maria Sługocka w 3 rocz. 

PIĄTEK   - 24.02.                                                                                                        
700  O pojednanie w rodzinie Michała i Eweliny oraz                           
o potrzebne łaski dla wnuczki Amelki                                                                                                                                                    
1800  + Roman i Eugeniusz Skwarna + Helena i Czesław 
Hapanowicz 

SOBOTA- 25.02.                                                                                                                                
700   w int. ks. Michała w podziękowaniu za otrzymane 
łaski i opiekę Maryi                                                                                 
1100  + Eugeniusz Mućka 1 rocz.                                                                                                                                      
1800  + Jaroslaw Michon w 1 rocz.  

I NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU – 25.02                                                                                      
800    + Damian Kurzydlak (greg.1)                                                                                                                     
1030   za parafian                                                                                                                       
1200  + Piotr Porębski  w 1 rocz;  i za zmarłych                             
w rodzinie                                                                                                 
1800 + Adela i Kazimierz Wysoccy  oraz zmarłych                             
z obojga stron. 

900 NAWROCKO  + Władysława i Wacław Beczek 
900 WIERZBÓWEK   + Jan Bogucki w 21 rocz. 
1015 DALSZE – int. wolna  
 
Intencje prosimy zamawiać w kancelarii parafialnej  
Msze gregoriańskie, do których zachęcamy                            
w szczególny sposób, prosimy o zgłaszanie                              
z miesięcznym wyprzedzeniem i tylko u księdza. 
Intencje można również zamówić telefonicznie                
 534 179 127 oraz  majlowo:  kancelaria@milosierdzie-
mysliborz.pl.  Ofiarę za Mszę św. można złożyć za 
pomocą karty płatniczej.  

Intencje mszalne na rok 2023 można również 
zamawiać poprzez stronę internetową 
http://www.milosierdzie-mysliborz.pl 

 

 

 

 

  

 

.  
 
      INTENCJE RÓŻAŃCOWE NA LUTY 2023 
  
Intencja misyjna: za parafie - módlmy się, aby parafie, 
stawiając w centrum komunię, stawały się coraz bardziej 
wspólnotami wiary, braterstwa i otwartości wobec 
najbardziej potrzebujących. 

 
Intencja parafialna:  za osoby konsekrowane, aby miały 
ducha jedności i zachęcając się wzajemnie do pełnienia 
dobrych uczynków, przez święte życie byli prawdziwymi 
świadkami Chrystusa. 

 

MODLITWA RÓŻAŃCOWA 
Poniedziałek, czwartek i sobota o 17.30. 

Wtorek, środa i piątek o 17.00. 
 

I Czwartek Miesiąca – Różaniec Rodziców za Dzieci                         
o 17.30.  

 
I Niedziela Miesiąca – Żywy Różaniec o 10.00.  

Zapraszamy do włączenia się w tę codzienną modlitwę                  
i modlitwę wspólnot  

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ufność w Boże Miłosierdzie przekształca 

cierpienie w radość trwałą, a z aktu strzelistego 

Jezu, ufam Tobie! spływa do wnętrza duszy 

cierpiącej pokój błogi, a na zewnątrz promienieje 

radość. 

bł. Michał Sopoćko, Listy z Czarnego Boru 9,  

 

Wiemy z doświadczenia, że na świecie dużo 

jest cierpień, albowiem wciąż kroczymy po cierniach, 

które dotkliwie ranią nasze stopy: aby znieść te 

cierpienia, winniśmy ufać w pomoc Bożą. Napotykamy 

dużo wielkich przeszkód na drodze do obranego celu. 

Nacierają na nas liczne i nieraz silne pokusy: aby je 

przezwyciężyć i nie zachwiać się, mamy również ufać 

w pomoc Bożą. Obraliśmy może za cel wyższą 

doskonałość, chcielibyśmy wyzbyć się grzechów 

powszednich i niedoskonałości, pragnęlibyśmy czynić 

postępy w cnotach; do tego wszystkiego potrzebna jest 

wielka ufność w pomoc Zbawiciela, który powiedział: 

Beze Mnie nic nie możecie uczynić (J 15,5). 

 Gdy okręt w czasie burzy traci maszt i ster,                          

a spienione fale pędzą go na skały, gdzie mu grozi 

rozbicie – wówczas strwożeni marynarze uciekają się 

do ostatecznego środka: rzucają kotwicę, aby okręt 

zatrzymać i uchronić od roztrzaskania. Taką kotwicą                         

w życiu duchowym jest ufność w pomoc Bożą, budzącą 

się w nas, gdy poznajemy nieskończone miłosierdzie 

Boże. Dlatego kotwica jest symbolem ufności. Często 

dusza – jak statek na morzu w czasie burzy – traci 

wszystko, co stanowi jej siłę, piękność, i wartość: maszt 

wiary bywa strzaskany, ster miłości zerwany, a całe 

mienie dobrych uczynków staje się pastwą bałwanów; 

zdaje się już grozi ostateczne rozbicie. Lecz dusza nie 

jest stracona, jeżeli zaczepi się kotwicą                                        

o wszechpotężne miłosierdzie Boże.  
 

bł. Michał Sopoćko,  

Miłosierdzie Boga w dziełach Jego, tom IV, s. 30  

  
 (Mt 5,  38-48)  

 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZA 
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że 

powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam 

powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię 

ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. 

Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją 

szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim 

tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, 

i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. 

Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował 

swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz 

nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych 

nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was 

prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, 

który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce 

Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła 

deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli 

bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za 

nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie 

czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż 

szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie 

czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest 

Ojciec wasz niebieski.  OTO SŁOWO PAŃSKIE 

 

 
Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli przypomina nam,            

o miłości. Miłość jest jednym sprawdzianem naszej 

wiary. Przypomina nam, że nasza miłość nie może 

ograniczyć się tylko do bliskich i tych, którzy nas 

kochają, ale mamy nią ogarnąć także naszych wrogów, 

nieprzyjaciół i tych, którzy nas niszczą. Będziemy                      

w stanie to czynić jedynie wówczas, gdy ten dar 

otrzymamy od Chrystusa. Dlatego nieustannie 

otwierajmy nasze serca na działanie Bożej łaski, która 

przychodzi do nas w Jego słowie. Kochajmy ludzi                       

i przebaczajmy naszym winowajcom.  
 

 
 

Ojcze miłosierny, Twój Syn Jezus Chrystus, sę dzia 

ż ywych i umarłych, przez  uniż enie swojego 

pierwszego przyjś cia wybawił ludzkoś ć  od 

grzechu, a gdy powróci w chwale, bę dzie sądził 

wszystkie winy: naszym ojcom, naszym braciom                  

i nam, sługom Twoim, którzy przynagleni przez 

Ducha Świę tego powracamy do Ciebie z sercem 

pełnym skruchy, udziel swego miłosierdzia                         

i odpuszczenia grzechów. Przez Chrystusa Pana 

naszego. 

mailto:kancelaria@milosierdzie-mysliborz.pl
mailto:kancelaria@milosierdzie-mysliborz.pl
http://www.milosierdzie-mysliborz.pl/

