
DZIEŃ 8. Pan Jezus pojmany w Ogrojcu. 

Staraj się wniknąć do głębi duszy tej ohydnej tłuszczy, którą był przyprowadził Judasz. — 
Jakie pragnienie pojmania P. Jezusa trawi ich nikczemne serca, jaka radość błyszczy w ich 
twarzach, że już widzą Tego, którego chwycić mają! A przecież, chociaż zbrojni, chociaż ich 
tak wielu, stoją jak wryci przed bezbronnym Jezusem, żaden nie śmie na Niego się targnąć! P. 
Jezus pokazuje, że dobrowolnie się oddaje w ich ręce, a nie - ulegając przemocy. „Ofiarowan 
jest, iż sam chciał” (Iz. 53, 7). 

„Rzekł im: Kogo szukacie? Odpowiedzieli Mu: Jezusa Nazareńskiego! Rzekł im Jezus: Jam 
jest. Skoro im tedy rzekł: Jam jest, poszli nazad i padli na ziemię”. (Jan 18). 

Uważ, że te dwa słowa P. Jezusa „Jam jest”, powaliły wszystkich jako piorun i upadli 
wszyscy wznak na ziemię. Czy Pan Jezus nie mógł ich był temi słowami zabić, gdyby był 
chciał? Mógł był niezawodnie. P. Jezus dopuszcza im powstać z ziemi, a zaznaczając ich 
bezsilność, bezprawie i bezbożność, mówi: „Wyszliście jako na zbójcę z mieczami, z kijmi, 
pojmać Mnie”. (Mat. 24, 55). 

„Spytał ich tedy Jezus zasię: Kogo szukacie? A oni odpowiedzieli: Jezusa Nazareńskiego. 
Odpowiedział Jezus: Powiedziałem wam, żem Ja jest. Jeśli tedy Mnie szukacie, dopuśćcie 
tym (t. j. uczniom Moim) odejść. Aby się wypełniła mowa, którą wyrzekł: Iż, któreś Mi dał, 
żadnegom z nich nie stracił” (Jan 18, 7—9). — Jaka dobroć Najsłodszego Serca Jezusowego! 
Uwielbiaj ją, bo sam wydając w ręce bezbożnych Siebie, nie pozwala tykać się uczniów 
swoich. Masz z tego dowód, że bez woli Bożej włos z głowy twojej nie spadnie. 

„Szymon tedy Piotr, mówi Ewanielista, mając przy boku kord, dobył go i uderzył sługę 
Najwyższego Kapłana i uciął prawe ucho jego, a słudze było imię Malchus. Rzekł tedy Jezus 
Piotrowi: „Włóż twój kord do pochwy”. (Jan 18, 10—11). „Czy-li mniemasz, abym nie mógł 
prosić Ojca Mego, a stawiłby Mi teraz więcej niż dwanaście hufców Aniołów?” (Mat. 26, 55). 
„A Jezus, dotknąwszy się ucha (Malchusa), uzdrowił je”. (Łuk. 22, 51). „Tedy przystąpili 
i rzucili się na Jezusa, i pojmali Go. Uczniowie zaś wszyscy opuścili Go, pouciekali”. (Mat. 26). 
Niestety, zaniedbali modlić się w Ogrójcu, i tak teraz haniebnie uciekają! — Ach, Panie Jezu, 
nie dopuszczaj, abym miał Cię kiedy opuścić! Postanowienie. Zastanowię się nad tem, jak 
słabym jestem bez łaski Pana Boga, bez niej nie jestem w stanie oprzeć się żadnej pokusie.   

Fragment książki KRÓTKIE ROZMYŚLANIA O MĘCE PAŃSKIEJ na pociechę dusz 
cierpiących Z PRZYKŁADAMI. Napisał Ks. *** Tow. Jez. Lwów 1897 r., której przedruk 
ukazał się ponownie w książce pod tytułem „Mały modlitewnik pasyjny” nakładem 
Wydawnictwa GERARDINUM – do nabycia na stronie wydawnictwa. 

 

NOWOŚCI WYDAWNICZE: 

• Mały modlitewnik pasyjny z rozważaniami na każdy dzień Wielkiego Postu i 
dwoma wersjami Drogi Krzyżowej (św. Leonarda z Porto Mauricio i ks. 
Antoniewicza (zbiór z dawnych modlitewników) 

• Uwagi o Męce Pana Jezusa dla dusz pobożnych św. Alfons Liguori 1931 r. 
(reprint fotograficzny) 

• UPADNIJ NA KOLANA – ozdobny modlitewnik dla dzieci (zbiór z dawnych 
modlitewników z kolorowymi, tradycyjnymi obrazkami) 

 Do nabycia na stronie www.gerardinum.pl 
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PPPiiieeerrrwwwssszzzaaa   NNNiiieeedddzzziiieeelllaaa   WWWiiieeelllkkkiiieeegggooo   PPPooossstttuuu   
21 - 28.02.2021 

21 lutego 2021 roku.  

W dalszym ciągu pozostajemy w kościele Wniebowzięcia NMP na 

Rynku. Większa kubatura kościoła na Rynku pozwala nam zwiększyć 

limit liczby osób, które mogą być obecne na Mszach i nabożeństwach. 

W ubiegłą środę rozpoczęliśmy Wielki Post. Czas nawrócenia i wyrzeczeń – 

zbliżających nas do Pana Boga. Dziś obchodzimy Pierwszą Niedzielę 

Wielkiego Postu. Teksty znajdziemy w Mszaliku od str. 165. 

Msza św. jest sprawowana Za duszę + Olimpii Dobińskiej. 

 

Rozpoczął się czas przystępowania do Komunii św. wielkanocnej. Czas ten 

potrwa aż do Niedzieli Trójcy Przenajświętszej. Przystąpienie do Komunii 

św. wielkanocnej jest spełnieniem Trzeciego Przykazania Kościelnego. 

Czwarte Przykazanie Kościelne zakazuje udziału w zabawach w okresie 

Wielkiego Postu. 

Zachęcamy do udziału w nabożeństwach Wielkopostnych nie tylko u nas ale i 

w parafiach. Gorzkie Żale w każdą niedzielę Wielkiego Postu bezpośrednio 

po Mszy niedzielnej o godz. 18:15. Za udział w Gorzkich Żalach można 

uzyskać odpust zupełny. 

W tym tygodniu kalendarz liturgiczny wyznacza tzw. Suche dni (środę, 

piątek i sobotę) – czas wyjątkowego postu i pokuty za grzechy kwartału. Post 

ścisły w te dni ma charakter dowolny. 

Msze święte w tym tygodniu będą sprawowane: we wtorek, czwartek i sobotę 

o 19:00. 

Przyszła niedziela będzie Drugą Niedzielą Wielkiego Postu. Msza św. będzie 

o godz. 17:00. 

http://www.gerardinum.pl/
http://www.vetusordo.pl/


 

Nadal obowiązują nas normy bezpieczeństwa związane z pandemią: Obowiązek zakrywania ust i nosa 
(jeżeli ktoś nie może nosić maseczki to musi nosić tzw. przyłbicę). Zachowanie co najmniej 2m 

odległości od siebie (zwłaszcza przy balaskach). co do ilości wiernych, którzy mogą przebywać w 
kościele w czasie sprawowania liturgii: 1 osoba na 15m2 powierzchni kościoła 

 

Porządek Mszy i Nabożeństw 
21.02.2020 – 28.02.2021 

 

 

21.02. Niedziela 

Pierwsza Wielkiego Postu 
1 165 

17:00 

18:15 

Msza: Za duszę + Olimpii Dobińskiej. 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 

  

22.02. Poniedziałek   

    

23.02. Wtorek 

Po I Niedzieli Wielkiego Postu 

wsp. św. Piotra Damiani, bpa, wyzn. i dra Kościoła   

3 

171 

796, 

690 

19:00 Msza: Za ++ rodziców Józefa i Anielę Jekiełek.   

24.02. Środa   

    

25.02. Czwartek  

Po I Niedzieli Wielkiego Postu 
3 178 

19:00 Msza: W pewnej intencji (W.Dob).   

26.02. Piątek    

    

27.02. Sobota 

SUCHE DNI Wielkiego Postu 
2 184 

19:00 Msza: Za dusze w czyśćcu cierpiące nie mające znikąd 

pomocy, o których rodzina nie pamięta.  

  

28.02. Niedziela 

Druga Wielkiego Postu  
1 189 

17:00 

 

18:15 

Msza: Z podziękowaniem za udzielone łaski w dniu 

rocznicy urodzin, z prośbą o łaskę wytrwałości. 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 

  

 

 

 

 

ROZWAŻANIA NA WIELKI POST 

DZIEŃ 7. 

Pan Jezus zdradzony przez Judasza. 

Jedną z największych boleści, jakie ścisnęły Serce P. Jezusa w czasie gorzkiej Męki 
Jego, była zdrada Judasza. P. Jezus powołał go na godność Apostoła, on miał być, jak 
inni, „światłością świata, solą ziemi”. Judasza, jak innych, odznaczał zaufaniem 
swojem, otaczał troskliwością swoją, wzbogacał łaskami swojemi. Lecz Judasz Go 
zdradził, zaprzedał, wydał podstępnie w ręce żydów. 

I zkąd to poszło, że Judasz upadł tak nisko? Był kasyerem P. Jezusa, nosił pieniądze, 
które wierni jako jałmużnę składali P. Jezusowi. Z tych pieniędzy zaczął kraść po 
trochu i odkładać dla siebie. „Był złodziejem”, mówi Ewanielia. Zaprawiwszy się na 
tych drobnych kradzieżach, zapragnął mieć od razu więcej pieniędzy, a wiedząc, że 
żydzi szukają P. Jezusa, aby Go zabić, poszedł do nich i rzekł: „Co mi chcecie dać, a ja 
wam Go wydam. A oni naznaczyli mu trzydzieści srebrników”. (Mat. 26, 5). 

Kiedy P. Jezus po ostatniej wieczerzy poszedł z Apostołami do Ogrójca, Judasz udał 
się do starszych żydowskich, a wziąwszy rotę zbrojnych ludzi, z latarniami, 
z pochodniami i z mieczami, poszedł tam na pojmanie Jezusa. I dał im znak mówiąc: 
„Któregokolwiek pocałuję, tenci jest, imajcie Go”. I natychmiast przystąpiwszy do 
Jezusa, rzekł: Bądź pozdrowion, Rabbi, i pocałował Go. A Jezus rzekł mu: „Przyjacielu, 
po coś przyszedł?” (Mat. 26). „Judaszu, pocałowaniem wydawasz syna człowieczego?” 
(Mat. 27). Temi słowami, pełnemi dobroci i słodyczy, chciał P. Jezus w ostatniej chwili 
jeszcze nawrócić Judasza, ale on tą łaską wzgardził. 

Ach, jakże ona jest wstrętna i potworna, zbrodnicza, ta niewdzięczność Judasza! jak 
obmierzły, podstępny, zdradziecki jego pocałunek! 

Któż z nas nie miał i nie ma fałszywych przyjaciół? Prawdziwych przyjaciół w życiu 
na palcach porachować można. 

Możeś i ty zdradzonym został nieraz przez takiego Judasza. W sercu twojem 
podobno nienawiść i zemsta trwa dotąd dla tego człowieka. Przebacz, bo P. Jezus 
więcej od ciebie przebaczył, a ciebie, jeżeli przebaczysz, za doznaną krzywdę 
wynagrodzi. 

Judasz nie korzystał z trzydziestu srebników, ceny Krwi Chrystusowej. Rozpaczą 
targany, poszedł, rzucił żydom pod nogi srebrniki, kupił sobie powróz i powiesił się. 

Postanowienie. W wyborze przyjaciół bądź ostrożnym, miarą ich wyboru będzie ich 
religia i cnota. 

 

Przykład. 

W Krakowie, w katedrze na Wawelu, w kaplicy, jest cudowny krzyż P. Jezusa 
wielkich rozmiarów, przed którym modliła się często Jadwiga, królowa polska. Razu 
pewnego w wielkiem utrapieniu prosiła o pociechę P. Jezusa. Pan Jezus ściągnął ku 
niej rękę z krzyża i rzekł: „Wysłuchaną jest prośba twoja”. Historya tego zdarzenia jest 
wyrytą na tablicy marmurowej, znajdującej się u stóp tego krzyża. 


