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SŁOWO BOśE
(J 18, 33 - 37)

  Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa rzekł 
do Niego: «Czy Ty jesteś Królem śydowskim?» Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz 
od siebie, czy teŜ inni powiedzieli ci o Mnie?» Piłat odparł: «Czy ja jestem śydem? 
Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?» Odpowiedział Jezus: 
«Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, 
słudzy moi biliby się, abym nie został wydany śydom. Teraz zaś królestwo moje nie 
jest stąd». Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?» Odpowiedział 
Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, 
aby dać świadectwo prawdzie. KaŜdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu».

LITURGIA GODZIN W TRIDUUM 
PASCHALNYM

ks. Radosław Błaszczyk SDB
Miesięcznik "Msza Święta" nr 3/2013

W mentalności wielu katolików 
istnieje przekonanie, Ŝe bezpośrednio po 
okresie Wielkiego Postu następują święta 
wielkanocne. Tymczasem nie jest to 
prawda. Wielki Post kończy się w Wielki 
Czwartek Mszą Świętą 
Wieczerzy Pańskiej. Jej 
sprawowanie rozpoczyna 
bowiem najwaŜniejsze 
wydarzenia liturgiczne     
w Kościele katolickim – 
Triduum Paschalnego     
(z łac. triduum – trzy dni). 
Jest to jedna uroczystość, 
rozciągnięta w czasie       
i przeŜywana we wspól-
nocie Ludu BoŜego. 
Począwszy od czwartku 

aŜ do niedzieli wspominamy i uobecniamy 
zarazem tajemnicę ustanowienia Eucha-
rystii i kapłaństwa, modlitwę Pana Jezusa 
w Ogrodzie Oliwnym (Wielki Czwartek), 
mękę i śmierć Jezusa na krzyŜu dla 

naszego zbawienia (Wiel-
ki Piątek), oczekiwanie na 
zmartwychwstanie przy 
grobie Pańskim (Wielka 
Sobota) oraz w czasie 
kulminacyjnej celebracji 
najwaŜniejszej Eucharys-
tii – zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa, przez 
które pokonał On sza-
tana, grzech i śmierć.

>>>
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Z liturgią sprawowaną przy 
ołtarzu w czasie Triduum Sacrum wiąŜe się 
teŜ odpowiednia liturgia godzin. Spełnia 
ona szereg funkcji, między innymi 
przygotowawczą i uzupełniającą celebro-
wanie najwaŜniejszych tajemnic naszej 
świętej wiary. Karty historii liturgii 
zanotowały, Ŝe na przestrzeni wieków 
chrześcijanie w okresie Triduum Paschal-
nego gromadzili się na sprawowaniu liturgii 
godzin. Było to pewnego rodzaju czuwanie 
razem z Chrystusem i zarazem 
przeŜywanie tego, co On sam przeŜywał. 
Istotą tych celebracji było pozostanie 
razem z Nim na modlitwie, a przez Niego 
razem z Bogiem Ojcem. NaboŜeństwa te 
nosiły nazwę ciemnych jutrzni (matutinum 
tenebrarum). Ten liturgiczny zwyczaj po-
siada swoją etiologię w Galii, na co wska-

zuje nazwa, która pojawiła się u P. Abe-
larda. W pierwszych wiekach ciemne 
jutrznie były sprawowane w późnych go- 
dzinach wieczornych, a kończyły się za-
zwyczaj nad ranem.

Ceremoniał liturgiczny omawia-
nego przez nas oficjum był szczególnie 
uroczysty i nakazywał wypełnienie pewne-
go obrzędu. Odbywał się on przy zapalo-
nych świecach w ciemnym kościele. Przed 
głównym ołtarzem umieszczano wielki 
świecznik, który nosił nazwę trianguł. Był 
on wykonany w formie trójkąta, na którego 
ramionach płonęło 15 świec, z których 12 
oznaczało Apostołów, 2 – uczniów Chrys-
tusa, którzy zwątpili i opuścili Go w cierpi-
eniu, a ostatnia – 15 świeca symbolizowała 
osamotnionego Zbawiciela. 

LITURGIA GODZIN W TRIDUUM 
PASCHALNYM

ks. Radosław Błaszczyk SDB
Miesięcznik "Msza Święta" nr 3/2013

O intencjach mszalnych, czyli o aplikacji O intencjach mszalnych, czyli o aplikacji O intencjach mszalnych, czyli o aplikacji O intencjach mszalnych, czyli o aplikacji 
Eucharystii (cz. 2)Eucharystii (cz. 2)Eucharystii (cz. 2)Eucharystii (cz. 2)

ks. Andrzej Orczykowski Schr
http://www.katolik.pl

W KKK (1368) czytamy, Ŝe: 
"Kościół, który jest Ciałem Chrystusa,   
uczestniczy w ofierze swojej Głowy. […] 
Ofiara Chrystusa obecnego na ołtarzu daje 
wszystkim pokoleniom chrześcijan 
moŜliwość zjednoczenia się z Jego ofiarą". 
Z tą Ofiarą jednoczą się nie tylko wierni 
Ŝyjący na ziemi, lecz takŜe ci, którzy juŜ są 
w chwale nieba (KKK,1370). Ofiara eucha-
rystyczna jest takŜe składana za wiernych 
zmarłych w Chrystusie, "którzy jeszcze nie 
zostali całkowicie oczyszczeni", by mogli 
wejść do światłości i pokoju Chrystusa 
(KKK, 1371). Tak więc w owocach wspól-
nych (generalnych, uniwersalnych) kaŜdej 

sprawowanej Mszy Świętej uczestniczy 
cały Kościół.
2. Szczególny-specjalny (ministerialis, me-
dius) - jest to owoc, który spływa z Mszy 
Świętej wskutek wyraźnej aplikacji kapłana 
celebrującego. Spływa na tego, za kogo 
Msza Święta jest celebrowana. Owoc ten 
albo uprasza łaskę, albo ma charakter 
przebłagalny lub zadośćuczynny. Osoba, 
której celebrans przeznacza ten owoc, 
osiąga go w sposób niechybny, jeśli tylko 
nie stawia przeszkody do jego osiągnięcia. 
To właśnie ten rodzaj owocu Eucharystii 
mają na uwadze wierni, gdy "zamawiają 
Msze Święte u kapłanów".                  >>>
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Kiedy w czasie Mszy słyszymy zapowiedź,  
w jakiej intencji (intencjach) jest ona 
sprawowana, oznacza to, Ŝe kapłan (kapłani) 
aplikują szczególny-specjalny owoc 
sprawowanej Eucharystii w ogłoszonej in-
tencji (ogłoszonych intencjach). Nie oznacza 
to, Ŝe wszyscy uczestniczy tej Mszy mają 
obowiązek przedstawiania Bogu tej intencji. 
Zapewne w tej intencji we Mszy będzie 
uczestniczyła osoba "zamawiająca" daną 
intencję oraz wierni w jakiś sposób związany 
z "odprawianą intencją". Jednak kaŜdy    
wierny "przychodzi na Mszę z własną 
intencją".
3. Osobisty (specialissimus) owoc 
przysługuje wyłącznie samemu celebransowi 
z racji godnie złoŜonej Ofiary. Ten owoc 
równieŜ moŜe mieć charakter błagalny, 
przebłagalny i zadośćuczynny. Powoduje on 
wzrost osobistej świętości kapłana. Cele-
brans więc nie moŜe go w całości przekazać 
innym, co jednak nie oznacza, Ŝe nie moŜe 
modlić się w osobistych intencjach w tej 
samej Mszy, której owoce szczególne apliku-
je w intencji wskazanej przez wiernych. Ab-
solutnie jednak nie moŜna tego owocu 
aplikować jako drugiej intencji, za którą 
przyjąłby ofiarę w tej samej Mszy.
 
Aplikacja Mszy Świętej

 W teologii i prawie kanonicznym 
funkcjonuje uŜyte juŜ wyŜej określenie:   
"aplikacja Mszy". Słowo "aplikacja" pochodzi 
z łaciny: "applicatio" i oznacza: przydzielenie, 
zastosowanie. Aplikacja Mszy, to odpra-
wienie przez kapłana Eucharystii w okre-
ślonej intencji, czyli przydzielenie jej      
szczególnego-specjalnego owocu. Aplikacja 
Mszy nie niesie ze sobą Ŝadnego automaty-
zmu zbawienia. Owoce Mszy nie "docierają" 
mechanicznie do osób, którym są aplikow-
ane, lecz przyjmowane są przez nie w za-
leŜności od ich zjednoczenia z Bogiem przez 
wiarę, nadzieję i miłość. Zgodnie z tradycją 
Kościoła, owoce Mszy Świętej mogą być 
aplikowane w jakiejkolwiek godziwej intencji. 
MoŜna je więc ofiarowywać w intencjach 
Ŝywych i zmarłych, w potrzebach własnych, 
Kościoła, świata itd. Jednak zamówiona in-
tencja musi być godziwa, nie wolno bowiem 
ofiarowywać owoców Mszy Świętej w inten-

cjach złych ze swej natury, np. Ŝycząc komuś 
czegoś złego.
 Nie moŜna równieŜ aplikować Mszy 
za świętych i błogosławionych, poniewaŜ są 
zbawieni. Co się tyczy świętych i bło-
gosławionych, moŜna aplikować odnośnie do 
pomnoŜenia ich kultu. Podobnie do Sług 
BoŜych aplikuje się Msze o ich beatyfikacje. 
Pięknym zwyczajem w Kościele jest troska  
o aplikowanie Mszy za konkretnych zmarłych 
czy za "dusze w czyśćcu cierpiące". Niepo-
prawne jest jednak sformułowanie intencji 
Mszy czy modlitwy, za "dusze znikąd nie 
mające ratunku", bo takich po prostu nie ma. 
Kościół bowiem w kaŜdej Mszy (i nie tylko) 
modli się za wszystkich zmarłych.
 Przed Kodeksem Prawa Kanonicz-
nego z 1917 roku pojawiły sie dyskusje, czy 
rzeczywiście kapłan za wszystkich, oprócz 
wyŜej wymienionych, Ŝyjących i zmarłych 
moŜe aplikować Mszę. Zastanawiano się, 
czy moŜna aplikować Mszę za heretyków 
występujących przeciwko Kościołowi. Obec-
nie nie ma takich wątpliwości. MoŜna 
aplikować za nieochrzczonych, heretyków, 
ekskomunikowanych o ich nawrócenie. Jed-
nak okoliczności nakazują, aby czynić to bez 
rozgłosu. MoŜna równieŜ aplikować Mszę za 
katolików, którym odmówiono pogrzebu 
katolickiego. Odmowa pogrzebu katolickiego 
zawiera w sobie zakaz celebrowania Mszy 
Świętej pogrzebowej (KPK, kan. 1185), czyli 
celebrowania jej w sposób publiczny jako 
pogrzebowej. Jednak owoce Mszy Świętej 
mogą być aplikowane zmarłym, którym 
odmówiono pogrzebu katolickiego.
 W czasie ogłaszania intencji Mszy 
Świętej moŜemy np. usłyszeć, Ŝe "jeden       
z kapłanów odprawia w pewnej intencji". 
Oznacza to, Ŝe ten kapłan równieŜ moŜe jej 
nie znać, natomiast owoce sprawowanej 
Mszy aplikuje w intencji, jaką miała na 
uwadze osoba ją "zamawiająca". W praktyce 
Kościoła funkcjonuje w tym przypadku 
pojęcie ad intentionem dantis (zgodnie         
z intencją dającego), w skrócie dantis. 
Określenie intencji Mszy Świętej przez cele-
bransa powinno nastąpić najpóźniej przed 
konsekracją wina. Sprawcą aplikacji Mszy 
Świętej jest kapłan, który ją celebruje. Tego 
uprawnienia nikt nie moŜe mu odebrać.

c.d.n.
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Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje róŜańcowe na marzec 2013 r.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ogólna:

 Aby wzrastało poszanowanie przyrody, ze świadomością, 
Ŝe całe stworzenie jest dziełem Boga, powierzonym ludzkiej 
odpowiedzialności.

Intencja misyjna:

 Aby biskupi, prezbiterzy i diakoni byli niestrudzonymi 
głosicielami Ewangelii aŜ po krańce ziemi.

REKOLEKCJE   WIELKOPOSTNE
09.03 – 12.03. 2013

Ks. Aleksander Jasiński SDS 

Niedziela
Hymn do Ducha Św. i modlitwa na rozpoczęcie rekolekcji na początku 
Mszy Św.
Nauki ogólne na kaŜdej Mszy Św. / sobota 09.03.13- 18.00, /niedziela    
8.00, 10.00, 14.30/ i kazanie Pasyjne
Nauka rekolekcyjna dla męŜczyzn 15.30

Poniedziałek
Nauka ogólna na Mszy Św. o 8.00
Nauka ogólna na Mszy Św. o 18.00
Nauka rekolekcyjna dla młodzieŜy po Mszy Św. o 18.00

Wtorek
Nauka ogólna na Mszy Św. o 8.00 i Błogosławieństwo BoŜe na zakończenie
Nauka ogólna na Mszy Św. o 18.00 i Błogosławieństwo BoŜe na 
zakończenie
Nauka rekolekcyjna dla kobiet po Mszy Św. o 18.00
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INTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNE
Marzec 2013
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Marzec - Czerwiec 2013

2 marzec 2013

Krenczyk Irena

Kołodziej Pelagia

Fojt Barbara

16 marzec 2013 Lipińska Beata

Krajewska Wioleta

27 marzec 2013

Przygotowanie świątecznego 
wystroju kościoła.
Prosimy o liczne przybycie.

13 kwiecień 2013

Rzepiak Danuta

Rozmus Sabina

Golec Aleksandra

27 kwiecień 2013

Polok Anna

Świerczyńska Małgorzata

Kęska Rozalia

4 maj 2013

Rodzice dzieci przystępujących do 
I komunii świętej.

11 maj 2013

Rodzice dzieci obchodzących 
rocznicę I komunii świętej.

25 maj 2013

Zaczek Mirosława

Miketta Halina

Gracyalny Danuta

8 czerwiec 2013

Wesołowska Monika

Wesołowska BoŜena

Słowicka Iwona

JeŜeli danej grupie podany termin nie odpowiada to proszę zamienić się między 
grupami we własnym zakresie 

(pełny harmonogram obejmujący wszystkie grupy znajduje się w gablotce 
z ogłoszeniami parafialnymi)
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Składniki:

 1 kilogram zielonych śledzi 
(tuszek)

 mąka, sól
 olej
 półtora litra wody
 1-2 cebule
 1 marchew
 1 duŜa papryka czerwona
 1-2 łyŜki cukru
 ok. 10 łyŜek octu 10%
 5 liści laurowych
 kilka ziaren ziela angielskiego
 kilka ziaren pieprzu czarnego lub 
kolorowego

 sól do smaku

Sposób przygotowania:
 Ryby posolić, obtoczyć         
w mące, usmaŜyć na oleju. Warzywa 
obrać, pokroić, włoŜyć do wody, 
dodać ocet, cukier i wszystkie 
przyprawy. Ugotowaną zalewą zalać 
ryby i odstawić na 2 dni w chłodne 
miejsce.

gmb

K¹cik humoru
 ONZ do wszystkich krajów 
świata rozesłało ankietę: "Proszę uczci-
wie odpowiedzieć na pytanie, jak 
pani/pana zdaniem naleŜy rozwiązać 
problem niedostatku Ŝywności w wielu 
regionach świata". Ankieta okazała się 
totalną poraŜką, poniewaŜ:
1. W Afryce nikt nie wiedział, co to jest 
Ŝywność.
2. W Europie Wschodniej nikt nie wiedział, 
co to jest uczciwość.
3. W Europie Zachodniej nikt nie wiedział, 
co to jest niedostatek.
4. W Chinach nikt nie wiedział, co to jest 
własne zdanie.
5. Na Bliskim Wschodzie nikt nie wiedział, 
co to jest rozwiązanie problemu.
6. W Ameryce Południowej nikt nie 
wiedział co znaczy proszę.
7. W Ameryce Północnej nikt nie wiedział, 
Ŝe są jakieś inne kraje na świecie.
8.Na Antarktydzie nikt nie wiedział co tam 
pisze.

*
Co musi się zmienić, Ŝeby pols-

kie drogi odpowiadały normom euro-
pejskim?

NORMY EUROPEJSKIE.
*

Początkujący myśliwy tłumaczy 
swojemu sąsiadowi:
- Nie ma bardziej chytrych zwierząt od 
lisa. Wczoraj przez cały dzień tropiłem 
jednego lisa, a gdy w końcu go za-
strzeliłem, okazało się, Ŝe to pies!

*
Myśliwy przechwala się przed 

kolegami swoja pewna ręką i niezawod-
nym okiem.
Aby zademonstrować swoje umiejętności 
strzeleckie, strzela do przelatującej gęsi.
Gęś leci dalej.
- Koledzy cud, cud! - woła do kolegów - 
pierwszy raz w Ŝyciu widzę lecąca martwą 
gęś!

*
Na polowaniu Fąfara strzela do 

baŜanta, który właśnie poderwał się do 
lotu.
- Trafiłem!- cieszy się Fąfara - Nawet pióra 
poleciały!
- To prawda - potwierdza jakiś myśliwy - 
Pióra poleciały ale razem z baŜantem.
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Wielki Post 2013 r.Wielki Post 2013 r.Wielki Post 2013 r.Wielki Post 2013 r.
fragmentyfragmentyfragmentyfragmenty

Drodzy Bracia i Siostry!

Obchody Wielkiego Postu        
w kontekście Roku Wiary stanowią dla 
nas cenną sposobność do medyto-
wania nad relacją między wiarą a mi-
łością – między wiarą w Boga, w Boga 
Jezusa Chrystusa, i miłością, która jest 
owocem działania Ducha Świętego       
i prowadzi nas drogą poświęcenia się 
Bogu i innym ludziom.

JuŜ w mojej pierwszej encyklice 
przedstawiłem parę elementów, pozwa-
lających dostrzec ścisły związek między tymi 
dwiema cnotami teologalnymi – wiarą             
i miłością. Wychodząc od fundamentalnego 
stwierdzenia apostoła Jana: „Myśmy poznali   
i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam!” (1 J 
4, 16), przypomniałem, Ŝe „u początku bycia 
chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy 
jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie  
z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje Ŝyciu 
nową perspektywę, a tym samym decydujące 
ukierunkowanie. (...) PoniewaŜ Bóg pierwszy 
nas umiłował (por. 1 J 4, 10), miłość nie jest 
juŜ tylko ‘przykazaniem’, ale odpowiedzią na 
dar miłości, z jaką Bóg do nas przychodzi” 
(Deus caritas est, 1). Wiara stanowi owo oso-
biste przylgnięcie – obejmujące wszystkie 
nasze władze – do  objawienia bezinte-
resownej i „Ŝarliwej” miłości, jaką Bóg Ŝywi do 
nas, a która w pełni objawia się w Jezusie 
Chrystusie. Spotkanie z Bogiem-Miłością, 
który odwołuje się nie tylko do serca, ale takŜe 
do umysłu: „Poznanie Boga Ŝyjącego jest 
drogą wiodącą do miłości, a ‘zgoda’ naszej 
woli na Jego wolę łączy rozum, wolę i uczucie 

w ogarniający wszystko akt miłości. Jest to 
jednak proces, który pozostaje w ciągłym roz-
woju; miłość nigdy nie jest ‘skończona’           
i spełniona” (tamŜe, 17). Dlatego wszyscy 
chrześcijanie, a w szczególności „osoby 
prowadzące działalność charytatywną”, 
potrzebują wiary, takiego „spotkania z Bogiem 
w Chrystusie, które by budziło w nich miłość  
i otwierało ich serca na drugiego, tak aby 
miłość bliźniego nie była juŜ dla nich przyka-
zaniem nałoŜonym niejako z zewnątrz, ale 
konsekwencją wynikającą z ich wiary, która 
działa przez miłość” (tamŜe, 31 a). 
Chrześcijanin to osoba zdobyta przez miłość 
Chrystusa, dlatego teŜ przynaglany przez tę 
miłość – „caritas Christi urget nos” (2 Kor 5, 
14) – jest otwarty w głęboki i konkretny 
sposób na miłość bliźniego (por. tamŜe, 33). 
Taka postawa rodzi się przede wszystkim ze 
świadomości, Ŝe jesteśmy kochani przez Pa-
na, Ŝe nam przebacza, a nawet słuŜy Pan, 
który pochyla się, aby umyć nogi apostołom,  
i ofiarowuje samego siebie na krzyŜu, aby 
przyciągnąć ludzkość do miłości BoŜej.

„Wiara ukazuje nam Boga, który dał 
swojego Syna za nas, i tym samym budzi      
w nas zwycięską pewność, Ŝe to prawda: Bóg 
jest miłością! (...) Wiara, która jest świadoma 
miłości Boga, objawionej w przebitym na 
krzyŜu Sercu Jezusa, ze swej strony pobudza 
do miłości. Jest ona światłem – w gruncie 
rzeczy jedynym – które wciąŜ na nowo roz-
prasza mroki ciemnego świata i daje nam 
odwagę do Ŝycia i działania” (tamŜe, 39). To 
wszystko pozwala nam zrozumieć, Ŝe 
zasadniczą postawą wyróŜniającą chrześcijan 
jest właśnie „miłość oparta na wierze i przez 
nią kształtowana” (por. tamŜe, 7). [….]


