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Jezus Zmartwychwstał!
Alleluja!

Miłość Boża pokonała 
śmierć i my dobrem

zwyciężajmy zło!

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzymy Gościom i całej naszej wspólnocie
wszystkiego tego, co od Boga pochodzi:
oby skrzydła wiary przykryły kamienie zwątpienia
i uniosły serca ponad przemijanie.
Niech radość i pokój - dary Chrystusa Zmartwychwstałego
wypełnią nasze życie indywidualne i wspólnotowe.
Mocy Ducha Świętego, radości i wszelkiej pomyślności!

Wasi Duszpasterze i Redakcja
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW W WIELKIM TYGODNIU

WTOREK - SOBOTA W OKTAWIE 
WIELKANOCY 
(14-18.04.2020)

Godz. 18.30 Nowenna do Miłosierdzia Bożego

II NIEDZIELA WIELKANOCNA 
ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

(19.04.2020)
Godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

WIELKI CZWARTEK 
(09.04.2020)

Dzień ustanowienia przez Chrystusa w czasie 
Ostatniej Wieczerzy Sakramentu Eucharystii i 

Kapłaństwa.
Godz. 7.00 Komunia św. dla tych, którzy nie mogą 
uczestniczyć w obrzędach Wieczerzy Pańskiej
Godz. 10.00 Msza Św. Krzyżma i odnowienie 
przyrzeczeń kapłańskich w Katedrze Oliwskiej
Godz. 18.00 Msza Św. Wieczerzy Pańskiej
Modlić się będziemy za kapłanów, w intencji powołań 
kapłańskich, za kleryków i zmarłych kapłanów. 
Po liturgii przeniesienie Najświętszego Sakramentu do 
Ciemnicy i adoracja do godz. 22.00

W tym dniu nie będzie spowiedzi św.

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 
(13.04.2020)

Msze św. jak w każdą niedzielę.
Po Mszy Św. o godz. 10.00 Nowenna do Miłosierdzia 
Bożego

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA 
PAŃSKIEGO (12.04.2020)

Godz. 5.00 Rozpoczęcie adoracji Najświętszego 
Sakramentu przy Grobie Pańskim
Godz. 5.40 Nowenna do Miłosierdzia Bożego
Godz. 6.00 Procesja i uroczysta Msza Św. rezurekcyjna
Godz. 8.30, 10.00, 11.30 i 13.00 dalsze Msze św. w dniu 
Zmartwychwstania Pańskiego. Nie będzie Mszy Św. o 
godzinie 18.00

WIELKA SOBOTA 
(11.04.2020)

Godz. 7.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu przy 
Grobie Pańskim
Godz. 7.00-9.00  Spowiedź Św.
Godz. 9.00-17.00 o pełnych godzinach święcenie 
pokarmów wielkanocnych
Godz. 15.00-17.30 Spowiedź Św.
Godz. 19.30 Zakończenie adoracji Najświętszego 
Sakramentu i Nowenna do Miłosierdzia Bożego
Godz. 20.00 Liturgia Wigilii Paschalnej: ceremonia 
poświęcenia ognia, światła i wody - prosimy o 
przyniesienie świec, które zapalimy podczas 
odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych

WIELKI PIĄTEK 
(10.04.2020)

Dzień postu ścisłego
Godz. 7.00 Rozpoczęcie adoracji Najświętszego 
Sakramentu w Ciemnicy
Godz. 8.00  Odwiedziny chorych z sakramentami św.
Godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego i spowiedź 
św. do godz. 17.30
Rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia Bożego
Godz. 18.00 Liturgia Wielkiego Piątku: opis Męki 
Pańskiej, modlitwa powszechna, adoracja Krzyża, 
Komunia Św. i  przeniesienie Najświętszego 
Sakramentu do Grobu Pańskiego, gdzie adoracja 
potrwa do godz. 24.00
Godz. 21.00 Gorzkie Żale (3 części)
Godz. 22.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
w wykonaniu młodzieży

Pochyl się więc nad Tajemnicą Bożej Miłości, która objawia się na krzyżu, kiedy zwycięża śmierć. Bóg 
potrzebuje właśnie Twojego spojrzenia, właśnie Twojego przyjścia pod Krzyż, Twojej modlitwy, Twojego 

milczenia.
Przyjdź, bo On ukochał Cie ponad wszystko. Przyjdź...

WIELKI PONIEDZIAŁEK, WTOREK I 
ŚRODA (06-08.04.2020)

Godz. 17.00-18.00  okazja do spowiedzi.

Niedzielą Palmową rozpoczynamy w liturgii okres Wielkiego Tygodnia, w którym urzeczywistniają sie 
największe wydarzenia historii zbawienia. Tym, czym niedziela jest w ciągu tygodnia, tym w całym roku 

liturgicznym są trzy święte dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota.
Niech nikogo spośród nas nie zabraknie w te święte dni w naszej świątyni.

NIEDZIELA PALMOWA 
(05.04.2020)

Niedziela Męki Pańskiej 
W czasie każdej Mszy św. obrzęd poświęcenia palm. 
Przed każdą Mszą Św. okazja do spowiedzi.
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Głowa rodziny rozpoczyna modlitwę:
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Wszyscy odpowiadają: Amen

Matka zapala świecę wielkanocną.
Matka: Światło Chrystusa!
Ojciec: Chrystus zmartwychwstał, Alleluja!
Wszyscy: Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!
Matka: Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego zagości w naszych sercach.
Wszyscy: Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja!
Ojciec: Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
Wszyscy: Odprawiajmy nasze święto w Panu. Alleluja, alleluja, alleluja!
 
Następuje odczytanie fragmentu Pisma Świętego: 
Ewangelia wg Św. Mateusza (28, 1-10)
Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria 
obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, 
podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego była jak błyskawica, a szaty jego białe jak śnieg. 
Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i podrętwieli jak umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: "Wy 
się nie bójcie! Bo wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie 
leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam 
powiedziałem". Pospiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i 
rzekł: "Witajcie". One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: "Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim 
braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą".
 
Następnie głowa rodziny mówi:
Do Chrystusa, który pokonał śmierć i zmartwychwstając otworzył nam bramy wieczności zanieśmy nasze modlitwy:
1. Panie Jezu Zmartwychwstały, udziel naszej rodzinie daru miłości zgody i pokoju. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie.
2. Panie Jezu Zmartwychwstały, obdarz szczęściem przyjaciół naszej rodziny i wszystkich, którzy nam pomagają. Ciebie prosimy. 
3. Panie Jezu Zmartwychwstały, obdarz dobrym zdrowiem wszystkich chorych i cierpiących w naszej rodzinie. Ciebie prosimy .... 
4. Panie Jezu Zmartwychwstały, obdarz radością wszystkich samotnych i smutnych tego poranka a zwłaszcza żołnierzy pełniących służby i warty, 
przebywających poza granicami naszej Ojczyzny. Ciebie prosimy.... 
5. Panie Jezu Zmartwychwstały, oddal od naszej rodziny wszystkich naszych wrogów i nieprzyjaciół aby nie wyrządzili nam żadnej krzywdy i szkody. 
Ciebie prosimy.
6. Panie Jezu Zmartwychwstały, uchroń naszą rodzinę od kłótni, sporów i nienawiści, i daj abyśmy zawsze umieli sobie przebaczyć. Ciebie prosimy .... 
7. Panie Jezu Zmartwychwstały, błogosław naszej rodzinie i opiekuj się nami podczas wykonywania naszych codziennych obowiązków. Ciebie 
prosimy .... 
8. Panie Jezu Zmartwychwstały, obdarz chwałą zmartwychwstania, wszystkich naszych zmarłych ....... krewnych, bliskich i znajomych Ciebie 
prosimy........ 

Wszyscy: Ojcze nasz...
 
Senior rodu wierzbową gałązką kropi święconą wodą cały świąteczny stół, wygłaszając modlitwę:
Panie Jezu Chryste, pobłogosław nas i te dary, zasiądź między nami przy wielkanocnym stole, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność podczas 
świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Niech nasz stół będzie 
znakiem pojednania i wzajemnej życzliwości. Amen.
Wszyscy: Chryste, bądź naszym gościem! Amen!
 
Z koszyka ze święconką matka bierze jajko, obiera je, dzieli na tyle części ilu jest domowników przy stole. Przekazuje talerzyk z kawałkami jajka 
ojcu. Ojciec rozpoczyna składanie życzeń dzieląc się jajkiem. Pozostali składają sobie życzenia. Do śniadania zaprasza ojciec.

MODLITWA PRZED ŚNIADANIEM WIELKANOCNYM

Dziękujemy Ci Boże za radość wielkanocną, za miłość, która nas 
zespala oraz za wszelkie dary, które spożyliśmy dzięki Twojej dobroci. 
Niech będzie błogosławione Imię Twoje przez zmartwychwstałego 
Pana naszego Jezusa Chrystusa. 

Wszyscy: Amen.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE ŚNIADANIA
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P y t a n i e  o  d a t ę 
Zmartwychwstania 
Jezusa motywowane 
j e s t  z m i a n ą  d a t y 
obchodzenia Wielka-
nocy. Dlatego poja-
wia ją  s ię  kole jne 
pytania: Dlaczego 
Wielkanoc obcho-
dzona jest jako święto 
ruchome?
Wi e m y,  ż e  J e z u s 
urodził się według 
Ewange l i i  za  pa -
n o w a n i a  H e r o d a , 
czyli w 8/7 roku przed 
n.e. Zatem datę ukrzy-
ż o w a n i a  i  z m a r -
twychwstania należy 

również cofnąć. Ale ile? Jak podaje naoczny świadek, 
ewangelista św. Jan, Jezusa ukrzyżowano w piątek, zaś Pascha 
wypadła następnego dnia, w szabat (sobota). Święto 
żydowskie Paschy miało datę stałą, 15 dzień miesiąca Nisan, 
a więc tylko czasami wypadało ono w sobotę. Za rządów 
Poncjusza Piłata jako prefekta Judei (26-36 n.e.) zdarzyło się 
to w latach 27, 30, 33 n.e. Rok 27 nie pozostawiałby czasu na 

Którego dnia Pan Jezus zmartwychwstał?

działalność Jezusa, która zaczęła się już za panowania Piłata. 
W roku 33 trwałaby ponad trzy lata oraz Jezus miałby już 
wtedy czterdzieści lat. Ponadto w roku 33 w noc paschalną 
z piątku na sobotę wypadło zaćmienie księżyca, zaś 
Ewangelia tego wcale przy śmierci Jezusa nie notuje. Przy tym 
rozumowaniu pozostaje więc tylko rok 30. Paschę 
obchodzono w tym roku w sobotę 8 kwietnia. Jezus został 
więc ukrzyżowany 7 kwietnia 30 roku, a pusty grób odkryto 
9 kwietnia 30 roku. Może się jeszcze nasunąć pytanie: 
dlaczego Wielkanoc nie wypada zawsze 9 kwietnia, 
w rocznicę tego dnia. Otóż nasza obecna numeracja miesięcy 
i dni pochodzi z kalendarza rzymskiego. Kościół przyjął go 
dużo później. Pierwsi chrześcijanie ustalili datę Wielkanocy 
według żydowskiego kalendarza księżycowego, to znaczy 
takiego, w którym miesiące liczy się od nowiu do nowiu 
księżyca. Święto Paschy sąsiadujące z dniami ukrzyżowania 
i zmartwychwstania obchodzone było w pierwszą wiosenną 
pełnię księżyca. Chrześcijańska Wielkanoc wypadała dzień 
po święcie Paschy. Ponieważ zmartwychwstanie odkryto 
w niedzielę, każda niedziela jest dniem świątecznym 
chrześcijan. Żeby corocznie wspominać ukrzyżowanie 
w piątek, a zmartwychwstanie w niedzielę, ustalono w II 
wieku dzień Wielkanocy na pierwszą niedzielę po pierwszej 
wiosennej pełni księżyca. Tak się liczy i dziś i dlatego data 
Wielkanocy jest zmienna.

- ks. Piotr Libiszewski

WIELKI CZWARTEK - DZIEŃ KAPŁAŃSKI

W Wielki Czwartek, kiedy świętujemy ustanowienie Sakramentu Kapłaństwa 
i Eucharystii, dziękujemy Wam Drodzy Kapłani za posługę w różnych miejscach 
Kościoła: przy ołtarzu, w konfesjonale, w szkole, wśród grup i wspólnot 
parafialnych, pośród chorych, potrzebujących, przygotowujących się do 
małżeństwa.
Dziękujemy Wam za serce w sprawowaniu tych posług, życzliwość, cierpliwość, 
wyrozumiałość, za to, że wnosicie w nasze życie Chrystusa.
Jednocześnie życzymy Wam Drodzy Kapłani, aby Chrystus, który wybrał Was 
i powołał, obdarzał potrzebnymi łaskami do podejmowania codziennych zadań: 
siłami fizycznymi i duchowymi, światłem i mocą Swego Ducha.
Życzymy wielu wspierających Was serc, umysłów i rąk, życzliwości tych, którym 
posługujecie.
Do życzeń dołączamy zapewnienie o pamięci modlitewnej.

Parafianie i redakcja
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Składniki na ciasto:
3 szklanki mąki
1/2 szklanki cukru pudru
kostka masła
4 żółtka
1 łyżeczka proszku do pieczenia
Wykonanie:
Mąkę wymieszać z cukrem pudrem i proszkiem do 
pieczenia, posiekać masło, dodać żółtka i zagnieść 
ciasto. Włożyć do lodówki na około pół godziny. Po 
upływie tego czasu 2/3 ciasta wyłożyć do tortownicy 
i upiec na jasnozłoty kolor. Ostudzić. W tym czasie 
przygotować masę serową.
Składniki na masę serową:
1 kg białego tłustego sera - wcześniej należy przekręcić 
przez maszynkę do mięsa
1 szklanka cukru pudru
1 kostka masła
8 żółtek
2 białka
1,5 torebki budyniu waniliowego
garść rodzynek,
garść kandyzowanej skórki pomarańczowej
otarta skórka z pomarańczy
Wykonanie:
Ser, cukier i masło utrzeć na gładką masę, dodać budyń. 
Z białek ubić pianę i delikatnie wymieszać z masą. 
Dodać rodzynki i skórkę pomarańczową. Wyłożyć na 
podpieczony spód w tortownicy. Resztę ciasta zetrzeć 
na tarce i po sypać nim masę. Piec około godziny 
w temperaturze ok. 170 stopni. Upieczone i ostudzone 
ciasto posypać cukrem pudrem.

Składniki: 
ok. 1 kg schabu bez kości w jednym kawałku, ok. 150 g 
suszonych śliwek, 5-6 ząbków czosnku, sól, pieprz, 
cząber, papryka, imbir, oliwa.

Przygotowanie: 
Schab myję i  osuszam. Dokładnie nacieram 
przyprawami. Z cząbrem raczej ostrożnie, suszone zioła 
są zazwyczaj bardziej intensywne niż świeże, a nie chcę 
by przyprawy zabiły smak mięsa. Dość często 
rezygnuję z papryki lub z imbiru, a czasami dorzucam 
płatki chili lub pieprz kajeński. Śliwki zalewam na kilka 
minut gorącą wodą, odcedzam. Robię dwa równoległe, 
długie i dość głębokie nacięcia wzdłuż mięsa. Każde 
nacięcie wypełniam dokładnie śliwkami, nie 
przejmując się tym, że wystają. Jeśli zostanie trochę 
śliwek układam je z boku mięsa. Wkładam schab do 
rękawa foliowego. Ząbki czosnku miażdżę płaską 

stroną noża, nie obieram i układam z boków mięsa. 
Zawiązuję z jednej strony rękaw i mięso umieszczam 
w wąskiej keksówce. Jest ona na tyle ciasna, że boki 
foremki trzymają ciasno mięso, które „nie rozłazi się” 
na boki. Górę mięsa polewam kilkoma łyżkami oliwy 
(ilość zależy od wielkości kawałka, 3-4 łyżki zazwyczaj 
wystarczają). Czasami używam oliwy aromatyzowanej 
np. czosnkiem i chili. Zapinam rękaw z drugiej strony 
i dziurawię folię od góry czubkiem noża. Piekę godzinę 
i piętnaście minut do półtorej godziny w 200 stopniach 
(lubię dobrze wypieczone mięsa).

Przepisy Babci Danki

SAŁATKA ŚWIĄTECZNA

Składniki: 
6 łyżek majonezu, 1 słoik 
se le ra  konserwowego, 
1  p u s z k a  k u k u r y d z y 
konserwowej, 150 g pora 
(tylko biała cześć), 5 jajek 
ugotowanych na twardo, 
1 puszka zielonego groszku, 
200 g startego żółtego sera, 

2 łyżki posiekanej natki pietruszki, sól, cukier

Przygotowanie: 
Seler, kukurydzę i groszek odsączyć. Por pokroić 
w plasterki, sparzyć wrzątkiem, delikatnie posolić 
i posypać cukrem. Jajka pokroić w kostkę. W salaterce 
układać warstwowo seler, kukurydzę, połowę 
majonezu, por, jajka, pozostały majonez, groszek i ser. 
Posypać natką pietruszki.

SCHAB PIECZONY ZE ŚLIWKĄ

ULUBIONY SERNIK PAPIEŻA

  Smacznego!
Babcia Danka
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WIELKA SOBOTA - LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ

Weselcie się już zastępy aniołów w niebie. 
Weselcie się słudzy Boga 
(Uroczysta Pieśń Wielkanocna).

Pliniusz Młodszy (62 - 113), cesarski wielkorządca Bitynii 
w sprawozdaniu dla cesarza Trajana (98 - 117) pisał 
o chrześcijanach: „Mają zwyczaj zbierać się w oznaczonym 
dniu przed świtaniem i wygłaszać hymn Chrystusowi jako 
Bogu”. Choć nie jest to do końca pewne, prawdopodobnie  
„zbieranie się przed świtaniem” oznaczało wigilię.
Słowo „vigilia” w języku łacińskim oznacza czuwanie. Noc 
w starożytnym znaczeniu wojskowym dzieliła się na cztery 
wigilie: od 18.00 do 6.00 rano po trzy godziny. Co trzy 
godziny zmieniały się straże. Stąd też Ewangelia mówi 
o "drugiej, trzeciej, czwartej straży nocnej" (Mk 6,48; 
Łk 12,38).
Chrześcijanie również spotykali się w nocy na modlitwie. 
Częściowo wynikało to z obawy przed prześladowaniami, 
jednak głównym powodem było pragnienie naśladowania 
Chrystusa, który czuwał na modlitwie w nocy (Mt 14,23-25; 
Łk 6,12; 21,37).
Najstarsze dokładne opisy wigilii znajdują się w pamiętnikach 
pątniczki Egerii, która pod koniec IV wieku pielgrzymowała 
po Ziemi Świętej. Kościół rzymski od najdawniejszych 
czasów znał przede wszystkim Wigilię Paschalną. Wigilia 
zaczynała się o zmierzchu i trwała przez całą noc. Kończyła 
się o świcie Eucharystią.
Po edykcie mediolańskim Konstantyna Wielkiego w 313 r. na 
Zachodzie zaczęto stopniowo przesuwać czas wigilii. 
Początkowo na godziny wczesnego wieczoru, potem jeszcze 
wcześniej, aż ostatecznie Wigilia Paschalna zaczęła być 
odprawiana w sobotę w godzinach rannych. Było to oczywiste 
nieporozumienie. Rano, w pełnym blasku słońca, diakon 
śpiewał: „jest to ta sama noc, która zna czas i godzinę 
zmartwychwstania Pana Jezusa”.
Sobór Watykański II przywrócił pojęcie wigilii z czasów 
starożytności. Wigilia dzisiaj to nie dzień przed świętem, lecz 

noc, w której rozpoczyna się święto. Jest radosnym 
spotkaniem modlitewnym. Nie ma więc postu, nie ma 
fioletowych szat. Wigilia nie jest czasem pokutnym, 
a początkiem świętowania. Jest natomiast zalecany post 
w Wielką Sobotę. Wynika on jednak z realizacją słów Jezusa: 
„Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest 
z nimi? Nie mogą pościć, jak długo pana młodego mają 
u siebie. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, 
a wtedy, w ów dzień, będą pościć” (Mk 2,19-20). Ten post jest 
więc oczekiwaniem na zmartwychwstałego Chrystusa. 
Przepisy postne jednak tylko go zalecają - nie jest 
obowiązkowy. W moim rodzinnym domu pościliśmy 
w Wielką Sobotę do liturgii Wigilii Paschalnej, co uważam za 
wielką mądrość moich rodziców, którzy nauczyli nas 
zrozumieć post i świętowanie w Wigilię Paschalną.
Św. Augustyn Wigilię Paschalną nazywa matką wszystkich 
wigilii (mater omnium vigiliarum). Jest ona najstarszą 
i wzorem dla wszystkich wigilii. Rozpoczynanie święta 
w wieczór poprzedzający wiąże się ze starożytnym sposobem 
liczenia czasu - nie liczono wówczas dnia od północy do 
północy tylko od zachodu słońca do zachodu słońca dnia 
następnego. Przez całe wieki tak świętowano niedzielę, która 
zaczynała się pierwszymi nieszporami, a kończyła drugimi 
nieszporami. Wieczór niedzielny już do niedzieli (w sensie 
liturgicznym) nie należał. Dopiero Pius XII wprowadził 
wieczorną mszę św. w niedzielę. Było to odstępstwo od 
tradycji uzasadnione potrzebami współczesnego życia. 
Ostatni Sobór przypomniał starożytną prawdę, iż w sobotni 
wieczór zaczyna się czas niedzieli. Uwzględniając ten fakt 
można powiedzieć, że dzisiaj w Kościele każda niedziela ma 
swoją wigilię. Wprawdzie nie ma osobnych formularzy mszy 
św. wigilijnych, ale jest modlitewnym wieczorem 
poprzedzającym tygodnie świętowania Zmartwychwstania 
Jezusa w niedzielę.

ks. Piotr Libiszewski
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KS. DIAKON BENIAMIN KIRSCHLING

Od niedzieli 23 lutego odbywa w naszej parafii swoje 
praktyki diakońskie ks. diakon Beniamin Kirschling. 
Urodził się 26 sierpnia 1994 roku. Pochodzi z parafii NMP. 
Królowej Polski w Wejherowie. Od 14 roku życia należał do 
służby liturgicznej. Przed wstąpieniem do seminarium, 
ukończył Technikum Leśne w Warcinie. Po zdaniu matury 
w 2014 roku podjął studia teologiczne i formację w Gdańskim 
Seminarium Duchownym. Jako akolita był praktykantem na 
parafiach: Bożego Ciała w Gdańsku, MB Brzemiennej 
w Gdańsku- Matemblewie, Chrystusa Odkupiciela 
w Gdańsku- Żabiance i św. Brata Alberta w Gdańsku- 
Przymorzu. 22 czerwca 2019 roku z rąk JE Ks. Bp.  
Zbigniewa Zielińskiego  w Parafii św. Antoniego w Redzie, 

przyjął święcenia diakonatu. Pierwszą 
parafią diakońskich praktyk stała się 
parafia, gdzie przyjął święcenia. 25 
lutego 2020 roku obronił na UKSW w 
Wa r s z a w i e  p r a c ę  m a g i s t e r s k ą 
z pedagogiki pastoralnej nt. ,,Rodzina 
w nauczaniu Papieża Franciszka’’, 
kończąc tym samym studia teologiczne.
Interesuje się historią i leśnictwem. 
W wolnych chwilach lubi pracować 
w lesie i jeździć motocyklem.
Życzymy Bożego błogosławieństwa i wielu łask Bożych, 
w czasie praktyk w naszej parafii.                                      ML

Wasz ksiądz Michał

Post eucharystyczny jest obowiązkowy. Czy zbyt łatwo o nim nie zapominamy?

Kogo obowiązuje post eucharystyczny? Jakie ma 
znaczenie? I jak liczyć czas postu?
Uczono nas o nim podczas przygotowania do Pierwszej 
Komunii, ale praktyka pokazuje, że często ulatuje nam 
z pamięci albo nie przykładamy do niego większej wagi. 
Tymczasem to podstawowy sposób przygotowania się do 
owocnego udziału w mszy świętej.

Obudzić pragnienie serca
Powstrzymanie się od pokarmów i napojów podtrzymujących 
i uprzyjemniających nasze życie biologiczne ma uświadomić 
nam, że oto niebawem będziemy przyjmowali Pokarm 
i Napój dający nam życie duchowe i wieczne. Tak pisał o tym 
święty Efrem Syryjczyk:
W Twym Chlebie ginie łakomstwo, Twój kielich unicestwia 
nieprzyjaciela – śmierć, co nas pożera. Spożywamy Cię, 
Panie, i pijemy nie tylko, by się nasycić, ale by żyć przez 
Ciebie.
Fizyczny głód i pragnienie mają za zadanie rozbudzić naszą 
duchową tęsknotę za Jezusem w Eucharystii. Takie duchowe 
„przez żołądek do serca” à rebours.

Niezwykły pokarm
Post eucharystyczny znany był w Kościele już w pierwszych 
wiekach. Co prawda pierwsze pokolenie chrześcijan łączyło 
nieraz Eucharystię z braterską ucztą zwaną „agapą”, ale dość 
szybko zdecydowano się rozdzielić te dwa wydarzenia, 
a przyjmowanie Ciała Pańskiego poprzedzać czasem 
powstrzymywania się od jakichkolwiek innych pokarmów 
i napojów.
Wynikało to z dużej wrażliwości na realną obecność 
Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Uważano, że nie 
godzi się, by Chleb Eucharystyczny mieszał się w nas ze 
zwykłym wcześniej przyjętym pożywieniem.
Dziś może dziwić, a nawet śmieszyć nas takie „organiczne”, 
naturalistyczne podejście, ale powinno też sprowokować do 
pytania: Czy ja rzeczywiście zdaję sobie sprawę, że 
w Komunii przyjmuję naprawdę Ciało i Krew Boga?

 Komunia dla wytrwałych
Pie rwsze  p recyzy jne  p rzep i sy  do tyczące  pos tu 
eucharystycznego wprowadził w XVI wieku Sobór 
w Trydencie. Ustalone tam zasady były bardzo surowe. Aby 
przystąpić do Komunii, należało powstrzymać się od 
jakiegokolwiek pokarmu oraz napoju od północy aż do 
momentu jej przyjęcia. Zasada ta obowiązywała wszystkich 
i bez jakichkolwiek wyjątków.
Stąd msze święte sprawowano zasadniczo tylko w godzinach 
porannych. Był to też jeden – choć nie jedyny – z powodów, 
dla których wierni nie przystępowali do Komunii zbyt często.
Dopiero w 1953 papież Pius XII pozwolił na picie w tym 
czasie samej wody, a niedługo potem skrócił obowiązujący 
czas postu eucharystycznego do trzech godzin. Następna 
zmiana przyszła już po Drugim Soborze Watykańskim, gdy 
papież Paweł VI określił minimalny czas postu do jednej 
godziny. W 1973 roku w instrukcji Immensae caritatis 
zezwolił też, by w przypadku osób chorych, starszych oraz 
opiekujących się nimi było to jedynie piętnaście minut.
 
Post eucharystyczny dzisiaj
Obowiązujący nas dzisiaj Kodeks Prawa Kanonicznego 
z 1983 roku w kanonie 919 nakazuje powstrzymanie się od 
jakiegokolwiek pokarmu i napoju z wyjątkiem wody 
i lekarstw „przynajmniej na godzinę przed przyjęciem 
Komunii Świętej”.
Post eucharystyczny nie obowiązuje osób w podeszłym 
wieku, chorych oraz opiekujących się nimi. Zwolniony 
z postu eucharystycznego jest też kapłan sprawujący drugą 
lub trzecią mszę tego samego dnia (ale nie przed pierwszą 
mszą).
Poza określonymi powyżej wyjątkami post eucharystyczny 
obowiązuje wszystkich wiernych i zasadniczo nie występuje 
możliwość dyspensowania (czyli zwalniania) od niego 
zarówno w przypadku przyjmowania Komunii podczas mszy 
świętej, jak i poza nią. Czas postu eucharystycznego liczymy 
bowiem – o czym warto pamiętać – nie do chwili rozpoczęcia 
mszy, ale właśnie do przyjęcia Komunii.



8 marca br. 6 kandydatów do LSO wprowadził w posługę ministranta 
ks. Proboszcz Włodzimierz Kozłowski, a przygotował ich ks. Paweł Strzałkowski, 

który jest opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej parafii.

Dzień Chorych
11 lutego 2020 roku obchodziliśmy w naszej parafii Dzień Chorych. Ks. Prałat Włodzimierz Kozłowski i ks. Kanonik 
Piotr Libiszewski przewodniczyli modlitwom obecnych na liturgii. Podczas mszy św. udzielono chętnym sakramentu 
chorych, a na koniec wszyscy chętni zostali indywidualnie pobłogosławieni Najświętszym Sakramentem.


