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SŁOWO BOśE
(Flp 2, 6 - 11)

 On, istniejąc w postaci BoŜej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi 
być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się 
podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniŜył same-
go siebie, stawszy się posłusznym aŜ do śmierci - i to śmierci krzyŜowej. Dlatego teŜ 
Bóg Go nad wszystko wywyŜszył  i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię 
Jezusa zgięło się kaŜde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby 
wszelki język wyznał, Ŝe Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca.

 HABEMUS PAPAM 
FRANCISCUM 

  

“Wysławiajmy Chrysta Pana, 
Który starł śmierć i Szatana”

Zmartwychwstanie Chrystusa Pana jest 
Świętem nadziei; 

śyczymy by ta nadzieja na zwycięstwo:
śycia nad śmiercią,

Dobra nad złem,
Światła nad ciemnością, 

Nie opuszczała Was w codzienności 
i była źródłem natchnienia w walce 

o Dobro.

Z darem modlitwy
 ks. Proboszcz



Str. 2

Był arcybiskupem Buenos Aires. 
Ukończył studia na kierunku chemia, po 
czym rozpoczął swoją formację w semi-
narium. W 1958 roku wstąpił jednak do 
zakonu jezuitów, tam teŜ kontynuował 
naukę, zgłębiając nauki humanistyczne: 
filozofię, literaturę i psychologię. Święcenia 
kapłańskie przyjął w 1969 roku. Śluby 
wieczyste złoŜył cztery lata później.

W Villa Barilari był mistrzem 
nowicjatu. Uczył teŜ na Wydziale Teologii. 
Był równieŜ rektorem kolegium w San 
Miguel, członkiem konsulty prowincji 
zakonnej w tym samym mieście, a takŜe 
prowincjałem Argentyny. Przez pewien 
czas pracował w Niemczech, gdzie kończył 
doktorat. Po powrocie do kraju pełnił 
funkcję dyrektora duchownego w Colegio 
del Salvador w Cordobie, a później rektora 
Kolegio Maximo San José w San Miguel.

W 1992 roku został mianowany 
biskupem pomocniczym Buenos Aires,     
a po śmierci kard. Quarraciono objął tę 
diecezję. Jednocześnie pełnił teŜ funkcję 
ordynariusza dla wiernych rytów orien-
talnych, mieszkających w Argentynie. Był 
takŜe Wielkim Kanclerzem Katolickiego 
Uniwersytetu Argentyny oraz wiceprze-
wodniczącym Konferencji Episkopatu 
Argentyny. Brał udział w sesjach Świa-
towego Synodu Biskupów w Watykanie.

Do godności kardynalskiej został 
wyniesiony w 2001 roku. Podczas 
konklawe w 2005 roku był w gronie 
papabile. W latach 2005-2011 był 
przewodniczącym Konferencji Episkopatu 
Argentyny.

Źródło: www.opoka.org.pl
(rv/, © Radio Vaticana 2013)

Nowym papieŜem wybrany został Argentyńczyk, kard. Jorge Mario 
Bergoglio, jezuita, arcybiskup Buenos Aires. Przyjął imię Franciszek.

Papieskie zawołanie „miserando 
atque eligendo” oznacza dosłownie „litując 
się i wybierając go”. Wzięte jest z 21. 
homilii Bedy Czcigodnego, mówiącej o 
powołaniu św. Mateusza: „Jezus zobaczył 
celnika i litując się nad nim wybrał go na 
apostoła” (Vidit ergo Iesus publicanum et 
quia miserando atque eligendo vidit, ait illi 
'Sequere me'). Centralnym tematem tej 
homilii jest miłosierdzie BoŜe - jest ona 
zawarta w Liturgii Godzin na święto 
Apostoła Mateusza - w to właśnie święto  
w 1953 r. Jorge Bergoglio odczuł 
powołanie do zakonu jezuitów.

Słońce z monogramem IHS 
oznacza Jezusa (jest to takŜe herb 
jezuitów) - krzyŜ i znajdujące się pod nim 
gwoździe to symbole Męki Pańskiej

Gwiazda oznacza Maryję, Matkę 
Chrystusa i Kościoła

Kwiat nardu - symbol św. Józefa, 
namaszczenia. Z szpikanardu wyrabiano 
olejek - takim olejkiem został namaszczony 
Jezus w Betanii przez Marię (J 12,1-10)
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"Gregorianka" - specyficzna aplikacja 
owoców Mszy

 Specyficznym sposobem ap-
likowania owoców Mszy Świętej jest Msza 
gregoriańska, nazywana potocznie 
gregorianką. Nazwa wywodzi się od św. 
Grzegorza Wielkiego (+604), który jako 
pierwszy polecił przez kolejne trzydzieści 
dni aplikować Msze za jednego zmarłego. 
Według prywatnych objawień, zmarły 
został uwolniony od kary czyśćca. Od 
tamtego czasu przyjęła się praktyka ap-
likowania w ciągu kolejnych trzydziestu dni 
Mszy Świętej za jednego zmarłego, aby 
został uwolniony z kar czyśćcowych.        
W praktyce wymagano, aby Msze 
gregoriańskie były aplikowane w ciągu 
trzydziestu kolejnych dni bez jakichkolwiek 
przerw, i to bez względu na przyczyny 
takiej przerwy. Z czasem dopuszczano 
pewne wyjątki, np. gregorianka mogła być 
przerwana na ostatnie trzy dni Wielkiego 
Tygodnia, jednak po tych trzech dniach 
naleŜało uzupełnić aplikację Mszy, tak 
Ŝeby w sumie było ich trzydzieści. W in-
nych sytuacjach, jeśli się to działo bez winy 
aplikującego, były róŜne opinie, co do 
skutków ewentualnego przerwania grego-
rianki. Sprawę rozstrzygnęła Kongregacja 
Soboru 24 lutego 1967 roku wyjaśnieniem, 
Ŝe Msza gregoriańska, którą przerywa się 
z racji nie przewidzianej uprzednio przesz-
kody, np. nagłej choroby, albo z powodu 
innej, byle rozumnej przyczyny, np. Mszy 
pogrzebowej lub za nowoŜeńców, posiada 
te same owoce wstawiennicze, jakie doty-
chczas przypisywała Mszy gregoriańskiej 
praktyka Kościoła i poboŜność wiernych. 
Jeśli jednak gregorianka została przerwa-
na, to istnieje obowiązek uzupełnienia jak 
najszybciej aplikacji Mszy do liczby trzy-
dziestu. Ordynariusze zostali zobowiązani 

do czuwania, aby w tej waŜnej sprawie nie 
dochodziło do naduŜyć. Gregoriankę moŜe 
celebrować jeden kapłan albo teŜ kolejno 
kilku, nawet trzydziestu, w Mszy indywidu-
alnej lub koncelebrowanej.

Kiedy kapłan ma obowiązek aplikowa-
nia Mszy Świętej?

 Prawo kościelne przewiduje sytu-
acje, które nakładają na kapłana obo-
wiązek aplikowania Mszy Świętej.
 Obowiązek aplikacji Mszy moŜe 
wynikać z nakazu władzy kościelnej, z racji 
sprawowanego urzędu. Na przykład - 
zgodnie z kan. 534, § 1 KPK - proboszcz 
po objęciu parafii jest zobowiązany 
odprawiać Mszę za powierzony sobie lud: 
we wszystkie niedziele i święta nakazane 
we własnej diecezji. JeŜeli w jakimś dniu 
nie moŜe ich odprawić wskutek uznanej 
przez prawo przeszkody, powinien tego 
dokonać w te same dni przez kogoś innego 
albo w innym dniu osobiście.
 Zobowiązanie do aplikowania 
Mszy moŜe być związane z posiadanym 
beneficjum, a mianowicie np. osoba 
przepisująca Kościołowi część lub całość 
swojego majątku zobowiązuje Kościół do 
regularnego odprawienia w jej intencji 
Mszy Świętej.
 Jednak obecnie najczęściej 
kapłan przyjmuje zobowiązanie do ap-
likowania Mszy z racji złoŜonej mu na ten 
cel ofiary. W kan. 945, § 1 KPK czytamy: 
"Zgodnie z uznanym zwyczajem Kościoła, 
kaŜdy kapłan celebrujący lub konce-
lebrujący Mszę św. moŜe przyjąć ofiarę 
złoŜoną, aby odprawił Mszę św. w okre-
ślonej intencji".
 

c.d.n.

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. 3)Eucharystii (cz. 3)Eucharystii (cz. 3)Eucharystii (cz. 3)

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



Str. 4

Strona ¯ywego Ró¿añca

Intencje róŜańcowe na kwiecień 2013 r.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ogólna:

 Aby publiczne wyznawanie wiary i modlitwa były dla wier-
nych źródłem Ŝycia.

Intencja misyjna:

 Aby Kościoły partykularne na terytoriach misyjnych były 
znakiem i narzędziem nadziei i zmartwychwstania.

ZbliŜają się dni zbawczej męki     
i chwalebnego zmartwychwstania naszego 
Pana Jezusa Chrystusa. JuŜ rozpo-
czynający je tydzień nazywamy Wielkim 
Tygodniem. Ten czas wziął swoją nazwę 
od wielkich dzieł zbawczych Chrystusa Pa-
na. Od Niedzieli Palmowej wędrujemy 
wraz z Jezusem drogami zbawienia.
 Szczyt roku liturgicznego rozpo-
czyna się w czwartkowy wieczór Mszą 
Wieczerzy Pańskiej. Tak wiele zdarzyło się 
w Wieczerniku i tak wiele Wieczernik nas 
uczy. Uczy nas słuŜby i miłości.
 Wielki Piątek jest nazywany        
w języku angielskim Dobrym Piątkiem. Do-
bro przychodzi przez cierpienie Jezusa 
Chrystusa i Jego krzyŜ. „Kto nie bierze 
swego krzyŜa a idzie za mną nie jest Mnie 
godzien”. Cierpienie jest wpisane w Ŝycie 
uczniów Chrystusa. KaŜdy nosi taki krzyŜ, 
który moŜe udźwignąć. Moc do niesienia 
swego krzyŜa bierzemy z KrzyŜa naszego 
Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego całujemy 

go podczas adoracji krzyŜa w liturgii 
wielkopiątkowej. 
 Wielka Sobota jest dniem oczeki-
wania i nadziei. Czekamy w milczeniu        
i modlitwie na największy cud. Dokonuje 
się on w Wielką Noc kiedy Jezus Chrystus 
powstaje z martwych. Dla nas zabity i dla 
nas Zmartwychwstały.
 Święta Wielkanocne są naj-
radośniejsze bo przywracają nadzieję 
człowiekowi zmęczonemu  walką o dobro 
w swoim Ŝyciu. Obchodźmy uroczyście 
nasze Święto w Panu!

„JuŜ Chrystus Paschą jest naszą
i szczerej prawdy zaczynem.

Niewinnym BoŜym Barankiem,
co siebie złoŜył w ofierze”.

Ksiądz Proboszcz
Antoni Cebula
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Kwiecień - Lipiec 2013

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

22 czerwiec 2013

RoŜek Aniela

Bubała Anna

Mazur Barbara

13 lipiec 2013

Michalska Krystyna

Majowska Dorota

Kamińska Gabriela

27 lipiec 2013

Wróblewska Zofia

Kawka Zofia

Tyrała Janina

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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 Jajka zapiekane w formie na muffiny
Składniki:

 12 plasterków suszonej szynki 
(parmeńskiej, serrano)

 12 kawałków suszonych pomidorów 
w oleju

 12 jajek

Do podania: sól, pieprz, rzeŜucha, pie-
czywo

Sposób przygotowania:
 Piekarnik nagrzać do 200 stopni 
C (góra i dół bez termoobiegu). 
Wgłębienia formy na muffiny posmarować 
olejem z suszonych pomidorów, kaŜde 
wgłębienie wyłoŜyć plasterkiem szynki, 
na dno połoŜyć kawałek suszonego pomi-
dora i wbić jajka. Wstawić do piekarnika   

i piec przez 15 minut. Wyjąć z piekarnika, 
obkroić noŜem koszyczki i wyjąć je na 
talerz. Podawać z solą, pieprzem, pieczy-
wem i rzeŜuchą. MoŜna teŜ połoŜyć na 
liściach sałaty.

gmb

- Kiedy to ostatnio polowaliśmy na jelenia?
- Wczoraj, Jaśnie Panie.
- No widzisz! To dlaczego dziś na obiad 
znowu jest konina?
- Proszę wybaczyć, ale kucharz serwuje 
tylko to, co Jaśnie Pan raczy trafić!

*
Hrabia z Hrabiną tańczą walca na wielkim 
balu.
- Psst, hrabino, teraz kręcimy się w drugą 
stronę.
- DlaczegóŜ to, mój hrabio?
- Kończy mi się gwint w protezie... 

*
Dzieci podchodzą do hrabiego space-
rującego po parku i wskazując na zamek, 
pytają:
- Czy pan mieszka w tym zamku?
- Tak.
- A czy tam nie ma Ŝadnego straszydła?
- Nie ma. Jestem jeszcze kawalerem.

*
- Janie! Wytrzyj kurze!
- Tak jest, jaśnie panie. Której? 

*

- Janie!
- Słucham Pana.
- Czy moŜesz przysunąć tu fortepian?
- Tak Panie. Bedzie Pan grał?
- Nie, ale zostawiłem tam cygaro. 

*
Początki motoryzacji.
Hrabia ze słuŜącym jadą automobilem.
Wyprzedza ich bryczka zaprzęŜona w 4 
konie.
- Janie dorzuć węgla. Spójrzmy śmierci  
w oczy.

*
Hrabia kąpie się w morzu. W pewnym 
momecie zaatakował go rekin. Krzyczy 
więc do wiernego sługi:
- Janie, podaj nóŜ!
- Jan z oburzeniem:
- Panie Hrabio, z noŜem do ryby?!!! 

*
Hrabia pyta Jana:
- Janie czy nasz telewizor ma metalowe 
drzwiczki?
- Nie panie hrabio!
- Cholera! Przez cały wieczór patrzyłem  
w kominek!!!! 
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    (fragmenty)

Drodzy bracia i siostry!
Dziękuję Panu za moŜliwość 

sprawowania tej mszy świętej na początku 
posługi Piotrowej w uroczystość świętego 
Józefa, oblubieńca Maryi Panny i patrona 
Kościoła powszechnego. Jest to oko-
liczność bardzo bogata w znaczenie, gdyŜ 
jest to takŜe dzień imienin mojego czci-
godnego Poprzednika. Jesteśmy blisko 
niego w modlitwie pełnej miłości i wdzię-
czności. […]

Usłyszeliśmy w Ewangelii, Ŝe 
„Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł 
Pański: wziął swoją MałŜonkę do siebie" 
(Mt 1, 24). W słowach tych jest juŜ zawarta 
misja, którą Bóg powierza Józefowi, aby 
był custos, opiekunem. Opiekunem kogo? 
Maryi i Jezusa. Jest to jednak opieka, 
która obejmuje następnie Kościół, jak to 
podkreślił bł. Jan Paweł II: „Święty Józef, 
który z miłością opiekował się Maryją        
i z radością poświęcił się wychowaniu 
Jezusa Chrystusa, takŜe dziś strzeŜe       
i osłania mistyczne Ciało Odkupiciela, 
Kościół, którego figurą i wzorem jest 
Najświętsza Dziewica" […]

JednakŜe powołanie strzeŜenia 
nie dotyczy wyłącznie nas chrześcijan, ma 
wymiar przekraczający, ogólnoludzki, 
dotyczący wszystkich. Chodzi o opiekę 
nad całą rzeczywistością stworzoną, 
pięknem stworzenia, jak nam to mówi 
Księga Rodzaju i jak to nam ukazał św. 
Franciszek z AsyŜu: to poszanowanie 
kaŜdego BoŜego stworzenia oraz 
środowiska, w którym Ŝyjemy. Jest to 

strzeŜenie ludzi, troszczenie się z miłością 
o wszystkich, kaŜdą osobę, zwłaszcza     
o dzieci i osoby starsze, o tych, którzy są 
istotami najbardziej kruchymi i często 
znajdują się na obrzeŜach naszych serc. 
To troska jednych o drugich w rodzinie: 
małŜonkowie wzajemnie otaczają siebie 
opieką, następnie jako rodzice troszczą 
się o dzieci, a z biegiem czasu dzieci stają 
się opiekunami rodziców. To szczere 
przeŜywanie przyjaźni, będących wza-
jemną troską o siebie w zaufaniu, w sza-
cunku i w dobru. W istocie wszystko jest 
powierzone opiece człowieka i jest to 
odpowiedzialność, która dotyczy nas 
wszystkich. Bądźcie opiekunami BoŜych 
darów! […]

Chciałbym prosić wszystkich 
tych, którzy zajmują odpowiedzialne 
stanowiska w dziedzinie gospodarczej, 
politycznej i społecznej, wszystkich 
męŜczyzn i kobiety dobrej woli: bądźmy 
„opiekunami" stworzenia, BoŜego planu 
wypisanego w naturze, opiekunami 
bliźniego, środowiska. Nie pozwólmy, by 
znaki zniszczenia i śmierci towarzyszyły 
naszemu światu! By jednak „strzec" 
musimy teŜ troszczyć się o nas samych! 
Pamiętajmy, Ŝe nienawiść, zazdrość, py-
cha zanieczyszczają Ŝycie! Tak więc 
strzec oznacza czuwać nad naszymi   
uczuciami, nad naszym sercem, gdyŜ      
z niego wychodzą intencje dobre i złe: te, 
które budują i te, które niszczą! Nie 
powinniśmy bać się dobroci, ani teŜ 
wraŜliwości!


