
Obnażenie – Jak często przebieramy się. Chcemy udekorować siebie. 

Boimy się nagiej prawdy o sobie. A przecież kiedyś z tą nagą prawdą o sobie 
staniemy przed Bogiem.  

Gwoździe – Jakie straszne jest przybijanie do krzyża. Jak często 

kaleczymy ludzi. nieraz stukamy młotkiem złego słowa po nerwach drugiego 
człowieka. Ile ludzkich serc nieraz ranimy. Ile bólu na świecie. Ile gwoździ 
tępych i ostrych. Ilu chorych na raka. Ilu ludzi porażonych 
zniekształconym reumatyzmem. Ilu ludzi cierpiących w domach. Ile 
strasznego cierpienia, tępego, ostrego, długiego, 
przejmującego, nieuleczalnego...  

Śmierć – Jezus wołał: "Pragnę..."  Nie ma kubka, chociaż tyle jest naczyń. 

Przyjdzie chwila, kiedy słońce znowu wzejdzie i znowu ludzie będą chodzili na 
spacery, będą oglądali wystawy, a  nam przyjdzie umierać. Przyjdzie chwila 
zupełnej samotności człowieka, a jednocześnie chwila wielka, bo śmierć mówi, 
że Bóg jest najważniejszy. Przypominają się słowa świętego Tomasza: "Pan 
mój i Bóg mój". Śmierć, tak jak Tomasz już dotyka i mówi,   że Bo jest 
najważniejszy w życiu, które przemija.  

W ramionach Matki – Każdy, kto był przy konaniu człowieka, dobrze 

wie, że wszyscy są wtedy w tym momencie napięci do ostatnich granic. Kiedy 
przychodzi śmierć - następuje nagła ulga, spokój. Wtedy, kiedy namaszczamy 
ciało, myjemy, ubieramy - mamy ból w     oczach, ale odczuwamy ulgę. Umarły 
chyba tez odczuwa ulgę: tak bał się, że nie potrafi umrzeć, a jednak potrafił.  

Grób i zmartwychwstanie  
        Wypisują na grobach: "Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie"; "Prosi 
o modlitwę..."  Można i tak napisać:  
            Chrystus umarł  
            Chrystus zmartwychwstał  
            Chrystus powróci.  

 

 

DROGA KRZYŻOWA 
PIĄTKI: DZIECI: 16.30; DOROŚLI: 17.15 

 

GORZKIE ŻALE                                                                                 
(Z KAZANIEM PASYJNYM): 

NIEDZIELE: 17.15 
 
 
 
 

www.kostka.czest.pl 

    

 

WIELKI POST TO MOJE WESTERPLATTE. 
OSTATNI PRZYCZÓŁEK… 

 

“Całe moje życie zostało 

doszczętnie 

skomercjalizowane.                                                                

Z normalnych okresów został 

mi tylko Wielki Post. Wielki 

Post to jest moje Westerplatte, 

ostatni przyczółek. Czekam na 

Środę Popielcową jak 

zgłodniały pies”…                                 

(ks. W. Drozdowicz) 

 

Kochani Parafianie… Został nam tylko Wielki Post… Nasz ostatni przyczółek, nasze 

Westerplatte… Chodźcie, powróćmy do Pana! On nas zranił i On też uleczy.                  

On to nas pobił, On ranę zawiąże. Po dwu dniach przywróci nam życie, a dnia 

trzeciego, podźwignie i żyć będziemy w Jego obecności…(por. Oz 6, 1n). Z codzienną 

modlitwą za Was i z codziennym przejęciem i zatroskaniem o Wasze dusze i o Wasze 

zbawienie, błogosławimy Wam na te całe czterdzieści dni przygotowania do PASCHY 

JEZUSA CHRYSTUSA i NASZEJ PASCHY 

                                                                       Wasi duszpasterze 



REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W PARAFII ŚWIĘTEGO 
STANISŁAWA KOSTKI W CZĘSTOCHOWIE 

8 – 11 marca 2020 
 

Nauki rekolekcyjne wygłosi ks. prałat dr BERNARD KOZŁOWSKI,                                      
wikariusz biskupi do spraw formacji kapłańskiej, proboszcz parafii 

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Częstochowie. 
 

8 MARCA – NIEDZIELA  
8.00 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ OGÓLNĄ 

10.00 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ DLA DZIECI 
12.00 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ OGÓLNĄ 

17.15 – GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM 
18.00 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ OGÓLNĄ 

 

9 MARCA – PONIEDZIAŁEK 
7.00 – MSZA ŚWIĘTA (bez nauki rekolekcyjnej) 

9.00 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ OGÓLNĄ 
10.00 – SPOTKANIE REKOLEKCYJNE DLA DZIECI ZE SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH NR 14 i NR 39 (KLASY V-VIII) 
11.00 – SPOTKANIE REKOLEKCYJNE DLA DZIECI ZE SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH NR 14 i NR 39 (KLASY I-IV) 
18.00 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ OGÓLNĄ 

 

10 MARCA – WTOREK – DZIEŃ SPOWIEDZI 
7.00 – MSZA ŚWIĘTA (bez nauki rekolekcyjnej) 

9. 00 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ OGÓLNĄ 
10.00 – SPOTKANIE REKOLEKCYJNE DLA DZIECI ZE SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH NR 14 i NR 39 (KLASY V-VIII).  
11.00 – SPOTKANIE REKOLEKCYJNE DLA DZIECI ZE SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH NR 14 i NR 39 (KLASY I-IV) 
18.00 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ OGÓLNĄ 

 
SPOWIEDŹ: 8.30 – 10.30, 17.00 – 19.00 

 

11 MARCA – ŚRODA 
7.00 – MSZA ŚWIĘTA (bez nauki rekolekcyjnej) 

9.00 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ OGÓLNĄ 
10.00 – MSZA ŚWIĘTA DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH                                  

NR 14 i NR 39 (KLASY V-VIII) 
11.00 – MSZA ŚWIĘTA DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH                               

NR 14 i NR 39 (KLASY I-IV) 
18.00 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ OGÓLNĄ. ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI 

 
 

NA DRODZE KRZYŻA – ks. Jan Twardowski 

     

Sąd – Mówimy o Piłacie, który wydał wyrok na Jezusa. Mówimy                                      

o tchórzostwie sędziego. Ważne jest jednak tylko to, co myślał Jezus: "Oto idę, 
Panie, pełnić Twoją wolę".  

Krzyż – Rozmaite są krzyże: wielkie, przydrożne, na cmentarzach, 

haftowane, rysowane ręką dziecka, maleńkie krzyżyki, które można zmieścić 
do piórnika. Każdy krzyż jest żywym świadectwem tego jedynego krzyża, 
wielkopiątkowego, jest świadectwem na to, że można bardzo cierpieć                                 
i jednocześnie bardzo kochać.  

Upadek – Tradycja Drogi Krzyżowej mówi o upadkach Jezusa. Można 

mówić również o powstaniach Jezusa. Nie tylko upadał - także powstawał. 
Pierwsze powstanie – Nieraz grzeszymy smutkiem. Jest to grzech przeciwko 
nadziei. Wydaje się nam, że nie powstaniemy, a tymczasem łaska Boska 
może nas wyprowadzić z każdego upadku. Nigdy nie można liczyć na własne 
siły. Szósta prawda wiary: łaska Boska każdemu jest potrzebna do zbawienia.  

Matka – Tradycja Drogi Krzyżowej mówi o spotkaniu z Matką Najświętszą. 

Można mówić o rozstaniu z Matką. Każdy, kto idzie na śmierć, rozstaje się na 
jakiś czas z najbliższymi. Odchodzi z ziemi nawet od największej miłości, bo 
żadna ziemska miłość nie może przysłonić nam Boga. Prawdziwe 
macierzyństwo to oddanie swego dziecka Panu Bogu.  

Cyrenejczyk – Zapytajmy siebie najprościej, czy dzisiaj komuś 

pomogłem, właśnie dzisiaj, w piątek? Czy dźwignąłem czyjeś  cierpienie? Czy 
przyszedłem komuś z pomocą? Może byłem tym przypadkowym znajomym, 
który właśnie miał spotkać się z cierpiącym, aby mu pomóc?  

Weronika – Pogotowie ratunkowe od razu gotowe pomóc. Czy potrafimy 

nie tylko dźwigać, jak przypadkowy przechodzień, ale biec komuś na ratunek 
w pierwszym odruchu  pomocy, na jednej nodze?  

Upadek – Nie mówimy o upadkach, ale o powstaniach. Grzech rozpaczy, 

kiedy wydaje sie, że nie powstanę sam. Teologia mówi, że Bóg zawsze 
pomaga nam powstawać. Łaska Boska jest potrzebna każdemu - mówimy                   
w głównych  prawdach wiary. Opieramy się na Bogu, nie na sobie, i dlatego                   
z każdego upadku możemy powstać.  

Niewiasty – Śpiewamy: "Gorzkie żale, przybywajcie, serca nasze 

przenikajcie". Nad kim płaczemy? Nad Jezusem? Mamy płakać nad sobą, nad 
złem, które jest w nas i prowadzi do kłótni domowych, sporów, intryg, złości. 
Zło emanuje     na świat i potem krzyżuje sprawiedliwych i świętych.  

Upadek – Pamiętamy o naszych upadkach. Czy pamiętamy                                            

o powstaniach? Ile razy moc Boża dźwignęła nas z ciężkiej choroby,                                     
z życiowej tragedii takiej czy innej. Dlaczego nieraz upadamy na duchu, 
wątpiąc w moc Bożą, która stale jest przy nas?  

 


