
 Bardzo dobrze znamy tę przypowieść, którą Kościół daje nam do rozważania w IV niedzielę 
Wielkiego Postu. O historii syna marnotrawnego, który roztrwoniwszy swój majątek, żyjąc rozrzutnie, 
wraca do domu i wpada w ramiona miłującego ojca, słyszał cały świat... Wielcy artyści tworzyli na ten 
temat dzieła sztuki... Jednak, na całe szczęście, słowo Boże jest rzeczywistością niewyczerpalną – cią-
gle rozumiem na nowo, wciąż coś nowego odkrywam, za każdym razem na co innego zwrócę swoją 
uwagę...
 Dziś naszą uwagę zwróćmy na słowa opisujące postawę ojca wobec powracającego do domu 
syna: „A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, 
rzucił mu się na szyję i ucałował go”. Tam, gdzie polskie tłumaczenie ma: „wzruszył się głęboko”, łaciń-
skie zawiera ciekawą propozycję: „poruszony miłosierdziem”.
 A zatem przypowieść o synu marnotrawnym i jego miłosiernym ojcu to rzecz o tym, czym 
jest i jakie jest Boże Miłosierdzie. Jest to miłość, która nie pozwala zostać w bezruchu. To miłość, która 
ciągle wychodzi naprzeciw. Taka jest miłość Boga do każdego człowieka, która najsilniej objawia się  
w takiej postaci w sakramencie pokuty i pojednania. Takiej też miłości mamy uczyć się wobec naszych 
bliźnich – miłości wychodzenia naprzeciw.
 Miłość, która wychodzi, jest warunkiem spotkania, a spotkanie natomiast jest warunkiem 
relacji. Jako kolejne z zadań wielkopostnych potraktujmy to, żeby dziękując Bogu za to, że wciąż wy-
chodzi w moją stronę, pozwolić Mu na to, by moje serce poruszył Miłosierdziem i uczynił zdolnym do 
wychodzenia z przebaczeniem naprzeciw drugiemu człowiekowi.
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ZE SŁOWA BOŻEGO NA IV NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU
Joz 5,9-12; Ps 34,2-7; 2 Kor 5,17-21; Łk 15,1-3,11-32    

 Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj 
mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedłu-
go potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił 
swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie 
i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej 
krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek 
strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. (...)
 Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał 
go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i 
ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, 
już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przy-
nieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na 
nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ 
ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić.

Z KALENDARZA LITURGICZNEGO

7 MARCA
ŚWIĘTE MĘCZENNICE PERPETUA I FELICYTA 

 Żyły w II w. w starożytnym Thuburbo Minus, mieście położonym około 30 
km od Kartaginy (dziś Teburbo w Tunisie). Perpetua w tajemnicy przed ojcem poga-
ninem przyjęła wiarę chrześcijańską i zaczęła do niej przekonywać swych bliskich: bra-
ta Saturusa oraz niewolników - Felicytę, Rewokatusa, Sekundulusa i Saturninusa. Obie  
z Felicytą były młodymi mężatkami. Mąż Felicyty prawdopodobnie zginął razem z nią. 
Natomiast o mężu Perpetuy informacje są sprzeczne: raz czytamy, że był chrześcijani-
nem, w innych źródłach, że tak jak jej ojciec - poganinem.

 Oskarżone o bycie chrześcijankami, zostały pojmane i sprowadzone do Karta-
giny. Perpetua miała malutkiego synka, w wieku niemowlęcym, którego przynoszono 
jej do karmienia. W tym samym czasie, będąca w ósmym miesiącu ciąży Felicyta, po 
ciężkim porodzie, przy wtórze grubiańskich uwag więziennego strażnika, powiła dziew-
czynkę, którą zaadoptował jeden z chrześcijan. Zgodnie bowiem z prawem rzymskim, 
matka, mająca w swoim łonie dziecię, nie mogła być stracona przed jego urodzeniem. 
Zachowały się autentyczne dokumenty, opisujące powyższe wydarzenia - pamiętnik pi-
sany w więzieniu przez św. Perpetuę oraz relacja naocznego świadka. Mimo próśb ojca, 
który odwiedzał Perpetuę w więzieniu, kobieta nie wyrzekła się swojej wiary.



 Po krótkim procesie wszystkich więźniów skazano na rozszarpanie przez zwie-
rzęta. Chwili triumfalnego wejścia na arenę nie dożył jedynie Sekundulus, który zmarł 
w więzieniu. Tuż przed męczeństwem Perpetua i Felicyta otrzymały chrzest, bowiem  
w czasie aresztowania były jeszcze katechumenkami. Męczennicy wymienili między 
sobą pocałunek pokoju. Na arenie wypuszczono na nie dzikie zwierzęta, które nie oka-
zały się zbyt drapieżne. Jedynie dotkliwie poraniły kobiety. Gladiatorzy dobili je więc 
mieczami.

 Męczeństwo to stało się sławne w całym Kościele. Do dzisiaj liturgia przypomi-
na imiona świętych „bohaterek wiary” Perpetuy i Felicyty w Kanonie Rzymskim (pierw-
szej Modlitwie Eucharystycznej), który jako jedyny był stosowany w każdej Mszy św. 
aż do 1969 r. (obecnie jest kilka modlitw eucharystycznych do wyboru). Imiona obu 
męczennic wymieniane są także w Litanii do Wszystkich Świętych. Późniejsza legenda 
uczyniła ze św. Felicyty matkę siedmiu synów, z którymi miała ponieść męczeństwo. Le-
genda ta wyraźnie nawiązuje do śmierci siedmiu braci machabejskich i ich bohaterskiej 
matki. Męczeńska śmierć miała miejsce 7 marca 202 lub 203 r. Perpetua i Felicyta są 
patronkami bezpłodnych kobiet.

Źródło: brewiarz.pl 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:
• Droga Krzyżowa – w piątki o godz. 7:30, 16:30 (dla dzieci), 18:30 i 19:30 (dla młodzieży);
• Gorzkie Żale – w niedziele o godz. 17:00. Kazania pasyjne głosi ks. kanonik Rafał Dettlaff.

2. Msze Św. w tym tygodniu:
• w intencji dobroczyńców, podopiecznych i wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas –  

w poniedziałek o godz. 18:00. Po Mszy Św. spotkanie w sali parafialnej.
• zbiorowa za zmarłych – w czwartek o godz. 18:00. Intencje można składać w zakrystii lub  

w biurze parafialnym.
• dla chorych i ich rodzin – w sobotę o godz. 10:00. Po Mszy Św. spotkanie w sali parafialnej.

3. W przyszłą niedzielę przypada Dzień Fatimski. Mszy Św. o godz. 18:00 będzie przewodniczył 
ks. Rafał Starkowicz. Po Mszy Św. modlitwa różańcowa w kaplicy Matki Bożej.
4. Katecheza dla dorosłych w poniedziałek, 14 marca, o godz. 19:00 w salce. Temat spotkania: 
„Spowiedź pod lupą. Sakrament pokuty w świetle Biblii, historii, liturgii i prawa kanoniczne-
go”. Katechezę poprowadzi ks. Mateusz.
5. Spotkania grup duszpasterskich w tym tygodniu:
• kandydaci do bierzmowania – we wtorek (I grupa) o godz. 16:30 i w czwartek (II grupa) o godz. 

19:30. Spotkanie dla rodziców kandydatów w środę o godz. 19:30 w kaplicy Matki Bożej – bar-
dzo prosimy o obecność na tym spotkaniu;

• dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. – w środę o 15:30 i 17:00 w salce;
• ministranci – w sobotę o godz. 11:00 w zakrystii;
• Kółko Różańcowe Dzieci – w sobotę o godz. 12:00 w salce.

6. Osoby z Parafialnego Zespołu Caritas pomagają odliczać 1% podatku dochodowego na rzecz 
Caritas podczas dyżuru w poniedziałki w godzinach 16:00-17:30. Oferta pomocy jest skierowana 
do emerytów i rencistów.
7. Ofiary złożone w przyszłą niedzielę na tacę zostaną przeznaczone na cele inwestycyjne. 
Już dzisiaj dziękujemy za Waszą ofiarność.
8. W dniach 11-13 marca 2016 w Gdańskim Seminarium Duchownym odbędą się dni sku-
pienia dla młodych mężczyzn, którzy chcą rozeznać drogę swojego powołania. Zaprasza-
my szczególnie maturzystów oraz studentów. Więcej informacji u ks. Mateusza. Szczegółowy 
plan dni skupienia jest wywieszony na tablicach.
9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy:

śp. Tadeusza Panaskę (l. 74).

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK  7 marca 2016 r.         
7.00 ++ Jadwiga i Zygfryd
9.00 + Zenon Klimczyk (greg. 15)

18.00 1) W intencji Caritas
2) + Edward Ochylski

19.00
1) ++ Henryk Karlikowski (2. r. śm.) oraz rodzice z ob. stron
2) O Boże błog., potrzebne łaski i opiekę MBF dla ks. Tomasza Koszałki z okazji 
urodzin



WTOREK   8 marca 2016 r.
7.00 ++ Grzegorz i Anna
9.00 ++ Rodzice z ob. stron oraz siostra Gabriela i Czesław

18.00 1) + Zenon Klimczyk (greg. 16)
2) + Hubert Urbański (m-c po pogrzebie)

19.00 1) + Ludwik Mianecki (m-c po pogrzebie)
2) + Salomea Zgorzelska (5. r. śm.)
ŚRODA    9 marca 2016 r. 

7.00 + Zenon Klimczyk (greg. 17)

9.00 Dziękczynna za dtychczasowe łaski z prośbą o błog. Boże, opiekę MBF i zdrowie dla 
Małgorzaty, Karola i Bogumiła

18.00 1) Dziękczynna w 70. r. urodzin Jadwigi z prośbą o błog. Boże
2) ++ Irena (1. r. śm.) i Stanisław (34 r. śm.) Krauzowie

19.00 ++ Rodzice: Maria i Jan Kozłowscy oraz Aniela i Władysław Pałkowie
CZWARTEK    10 marca 2016 r. 

7.00 1) ++ Ewa i Janina
2) + Zenon Klimczyk (greg. 18)

8.00 W pewnej intencji
18.00 Zbiorowa za zmarłych
19.00 ++ Stanisława i Józef Wichlińscy oraz rodzice z ob. stron

PIĄTEK   11 marca 2016 r.
7.00 ++ Mąż Józef oraz rodzice z ob. stron
8.00 ++ Jan, Kazimierz, Piotr i Franciszka (ona) oraz Czesław i Stanisław
18.00 ++ Rodzice: Teresa i Tadeusz oraz zmarli z rodzin ob. stron
19.00 + Zenon Klimczyk (greg. 19)

SOBOTA   12 marca 2016  r.
7.00 ++ Joanna i Brunon oraz ich przodkowie
8.00 + Zenon Klimczyk (greg. 20)
18.00 + Anna Kołodziejczyk (2. r. śm.)

19.00 Dziękczynna z okazji imienin Józefa (on) i Gabrieli (ona) z prośbą o błog. i opiekę 
MB oraz łaskę zdrowia, a także za zmarłych z ob. stron
NIEDZIELA   13 marca 2016 r. 

6.30 W intencji parafii

8.00
O potrzebne łaski oraz dary Duch Św. w posłudze kapłańskiej dla biskupów naszej 
diecezji i kapłanów pracujących w tej parafii i z niej pochodzących oraz o liczne i 
święte powołania kapłańskie i zakonne

9.30 + Teresa Sielick (1. r.  )

11.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszę opiekę MBF dla Ani w 12. urodzi-
ny

12.30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże dla Zbigniewa i Marzeny oraz 
dzieci

14.00 ++ Marek Wiśniewski (11. r. śm.) oraz Feliks, rodzice i dziadkowie z ob. stron

18.00
1)
2) ++ Zygmunt Polaszek oraz rodzice ob. stron
3) + Władysław Malinowski (1. r.  śm.)

19.30 + Zenon Klimczyk (greg. 21)



NABOŻENSTWA WIELKOPOSTNE 
 Praktyka Kościoła wyrobiła w swej długiej historii dwie formy pobożności 
wielkopostnej: Drogi krzyżowej i Gorzkich żali. Obydwie formy mają charakter poboż-
ności ludowej od początku krzewionej z powodzeniem przez prosty lud wierny. Oddzia-
ływanie tych praktyk wydawało się bardzo skuteczne, tym bardziej że dawniej prosty lud 
z reguły nie umiał pisać i czytać, więc nabożeństwa te, posługując się obrazami (stacjami 
drogi krzyżowej) i krótkimi pieśniami ludowymi (znanymi na pamięć), służyły jako sil-
ny bodziec poruszający uczucia, a przez nie całego człowieka do nawrócenia, miłości 
Boga i licznych dzieł miłosierdzia.

DROGA KRZYŻOWA 
 Nabożeństwo drogi krzyżowej miało 
za zadanie przypomnieć ludowi o cenie życia 
jaką zapłacił Jezus dokonując naszego odku-
pienia. Sytuacja XII-wiecznej Europy, która  
w wyniku wypraw krzyżowych dopiero co 
zdobyła Jerozolimę, dała możliwość udania 
się do samej Jerozolimy, aby przejść szla-
kiem krzyżowej męki Jezusa i w ten sposób 
odwdzięczyć się Bogu, prosząc o wybaczenie 
za grzechy własnego życia lub bliskich. Nie 
wszystkich jednak było stać na to, by się tam 
udać. Szczególnie poszkodowany był ubogi 
lud wierny. Franciszkanie wyszli im na pomoc, 
tworząc tzw. drogi krzyżowe, początkowo  
w pobliskich miejscach pątniczych, do których 
udawano się podczas szczególnych uroczysto-
ści, a później w samych parafiach. W oparciu  
o Pismo św. utworzono 14 (czasem 15) stacji 
drogi krzyżowej, wspominając podczas każdej 
z nich ważniejsze momenty z drogi krzyżowej 
Jezusa. 
Mamy tu więc przygotowanie się Jezusa do męki, biczowanie, niesłuszne oskarżenie, 
spotkanie z Matką i innymi ludźmi, jego upadki pod ciężarem krzyża, obnażenie z szat, 
samo ukrzyżowanie, agonię i złożenie do grobu. Czasami na końcu dodawano stację pu-
stego grobu, czyli zmartwychwstania Chrystusa, by samo nabożeństwo nie przyjęło cha-
rakteru deprymującego, ukazując szczęśliwy koniec i owoc tej męki. Wszystkie te sta-
cje były szkicowane, rysowane, malowane, ryte lub rzeźbione na pergaminie, papierze, 
płótnie, drewnie, miedzi czy innym dostępnym materiale i umieszczane w obejściach 
kościoła, a z czasem w samych kościołach. Podczas poszczególnych stacji nie tylko roz-
ważano konkretne momenty z drogi krzyżowej, ale także odnoszono je do aktualnego 
życia i sytuacji. W tej postaci celebrujemy dziś drogę krzyżową w naszych kościołach  
w każdy piątek Wielkiego Postu.



GORZKIE ŻALE

 Nabożeństwo gorzkich żali ma trochę krótszą historię, sięgającą XVII/XVIII 
wieku (krzewione przez bractwo św. Rocha i misjonarzy św. Wincentego a Paulo), i za-
wężony zakres oddziaływania ograniczony do terenów dawnej i dzisiejszej Polski. Choć 
jego przeznaczenie i sposób działania są podobne: pobudzić lud wierny do miłości Boga, 
nawrócenia i dzieł miłosierdzia, to jednak forma jest inna. Korzysta się tu przede wszyst-
kim z pasyjnej (gorzkiej) pieśni ludowej, którą lud znał na pamięć i którą odśpiewy-
wał na klęcząco przed wystawionym Najświętszym Sakramentem podczas specjalnego 
niedzielnego nabożeństwa, w miejsce odmawianych z reguły w tym czasie nieszporów, 
czyli wieczornych modlitw psalmami. W ten sposób widzi się przedmiot miłości (Jezusa 
ukrytego w Najświętszej Hostii) i rozważa się Jego gorzką mękę w trzech etapach, zależ-
nie od przypadającej niedzieli Wielkiego Postu:

1) przygotowanie Jezusa na śmierć: modlitwa w Ogrójcu aż do niesłusznego oskarżenia 
przed sądem,

2) okrutna męka: oskarżenie przed sądem aż do cierniem ukoronowania,

3) śmierć na krzyżu.

 Nabożeństwo ma trzy elementy: najpierw śpiewa się pieśń na pobudzenie serca 
do miłości Jezusa (tzw. pobudka), odsłaniając samą treść rozmyślania; później w śpie-
wie rozważa się straszny los Jezusa przechodzącego swój etap męki (tzw. lament du-
szy); wreszcie towarzyszy się Maryi w jej bólu z powodu tej męki (tzw. rozmowa duszy  
z Matką Bolesną). Z reguły dochodzi jeszcze kazanie kapłana lub diakona uwypuklające 
jakiś element odśpiewanego dramatu, by ukazać jego ciągłą żywotność i aktualność dla 
współczesnego pokolenia. Cały czas uczestnik nabożeństwa czuje się włączony w dramat 
i atmosferę męki, przechodząc poszczególne jej etapy, już to z Jezusem, już to z Maryją.

Źródło: opoka.org.pl



Biuletyn parafii pw. MB Fatimskiej
w Gdańsku-Żabiance
tel-fax: (58) 557-95-78

fatimska.zabianka@gmail.com;
www.fatimska.net.pl

skład i druk:

www.spokokatolik.pl

KONKURS DLA DZIECI
Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w niedzielę, 13 marca, przed Mszą Św. 
o godz. 11:00. Na koniec Mszy Św. wylosujemy zwycięzcę konkursu.

JAKĄ ŁACIŃSKĄ NAZWĘ NOSI IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU? KIEDY JESZCZE 
UŻYWA SIĘ DO MSZY ŚWIĘTEJ RÓŻOWEGO KOLORU SZAT LITURGICZYCH?

ODPOWIEDŹ:

IMIĘ I NAZWISKO:

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – NIEDZIELA LAETARE
 Czwarta Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą  Laetare (łac. ciesz-
cie się) od słów rozpoczynających antyfonę na wejście: „Raduj się, Jerozolimo, zbierz-
cie się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni, weselcie się  
i nasycajcie u źródła waszej pociechy”.

 W pośrodku okresu przygotowania do Wielkanocy uświadamiamy sobie rado-
sną dla nas prawdę, że Bóg jest miłosierny. Najwyższym wyrazem Bożej miłości wzglę-
dem człowieka jest krzyż, na którym został podwyższony Jezus Chrystus, prawdziwy 
Syn Boży, dla zbawienia każdego człowieka. Pamiętamy wszakże i o tym, że człowiek 
zdaje się być często nieczuły na głos Bożej dobroci, miłując kręte ścieżki własnego życia 
i nie chcąc zbliżyć się do światła płynącego z Ewangelii. 

 Tradycja obchodzenia tego dnia sięga początków chrześcijaństwa. Zanim bo-
wiem ustalono czterdziestodniowy post, czas pokuty rozpoczynał się od poniedziałku 
po IV niedzieli dzisiejszego Wielkiego Postu, a niedziela Laetare była ostatnim dniem 
radości. Z tego powodu podczas liturgii kapłan nosi szaty koloru różowego, a ołtarz  
i prezbiterium można przyozdobić kwiatami.

 Tego dnia obchodzono również tzw. „Niedzielę Matczyną”, która upamiętniała 
nie tylko macierzyństwo ludzkie, ale także macierzyństwo Kościoła oraz matczyną god-
ność Najświętszej Maryi Panny. Liturgie zwyczajowo celebrowano w kościele parafial-
nym, gdzie przynoszono kwiaty jako wyraz wdzięczności za „duchowe macierzyństwo”. 
Z czasem zaczęto tego dnia wręczać kwiaty matkom. „Niedziela Matczyna” jest nadal 
obchodzona jako dzień matki w krajach anglosaskich (szczególnie w Irlandii).

 Natomiast od XVI wieku w tradycji rzymskiej tego dnia obdarowywano się 
pierwszymi kwiatami zakwitających róż, które symbolizują nie tylko piękno, ale i ból 
cierpienia. Ponadto w Bazylice św. Krzyża w Rzymie papież święcił złotą różę i wręczał 
ją osobie zasłużonej dla Kościoła. Dlatego dzień ten nazywa się także „Niedzielą Róż”.


