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Plan rekolekcji Plan rekolekcji 
parafialnychparafialnych
Czwartek – 1 marca 2018

8.20 Spotkanie z młodzieżą w szkole w Golądkowie
9.30 Msza Święta (dorośli) (bez spowiedzi)
11.50 Msza Święta (szkoła podstawowa) (bez spowiedzi)
13.00 Msza Święta (gimnazjum i VII klasa) (bez spowiedzi)
17.00 Msza Święta (dorośli) (bez spowiedzi)
19.30 Msza Święta (dorośli) (bez spowiedzi)

Piątek – 2 marca 2018

9.30 Msza Święta (dorośli)  (spowiedź od ok. 9.00)
10.40 Spotkanie z przedszkolakami w przedszkolu
11.50 Msza Święta (szkoła podstawowa)  (spowiedź od 11.50)
13.00 Msza Święta (gimnazjum i VII klasa)  (spowiedź od ok. 13.00)
16.30 Droga krzyżowa
17.00 Msza Święta (dorośli)  (spowiedź od ok. 16.30)
19.30 Msza Święta (dorośli)  (spowiedź od ok. 19.00)

Sobota – 3 marca 2018

9.30 Msza Święta (dorośli)  (spowiedź od ok. 9.00)
12.00 Msza Święta dla chorych  (spowiedź od ok. 11.45)
17.00 Msza Święta (dorośli)  (spowiedź od ok. 16.30)
19.30 Msza Święta (dorośli)  (spowiedź od ok. 19.00)

Niedziela – 4 marca 2018

7.30 Msza Święta (dorośli)
9.15 Msza Święta (dorośli)
11.00 Msza Święta (dzieci)
12.00 Msza Święta (dorośli)
15.00 Gorzkie żale i Msza Święta (dorośli)

Spowiedź tylko w piątek i sobotę
Nasza Winnica

Zdążyć Zdążyć 
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Zdążyć Zdążyć 
nna własny a własny pogrzebpogrzeb

Na tegoroczne rekolekcje wielkopostne zaprasza o. Paweł Gużyński OP

------------------------------------------------------------------------------------------------

W naszym przygotowaniu  do  głębszego  przeżycia  rekolekcji  niech  pomogą
myśli i inspiracje z kolejnych stron. Zapoznajmy się z nimi przed rekolekcjami.
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1. Ewangeliczne przypowieści: "O pannach 
mądrych i głupich" oraz "O pewnym 
człowieku, któremu dobrze obrodziło 
pole".

”O pannach mądrych i głupich"

Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły
swoje  lampy  i  wyszły  na  spotkanie  pana  młodego.  Pięć  z  nich  było
nierozsądnych,  a  pięć  roztropnych.  Nierozsądne wzięły  lampy,  ale  nie  wzięły
z sobą  oliwy.  Roztropne  zaś  razem  z  lampami  zabrały  również  oliwę
w naczyniach.

Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy
rozległo  się  wołanie:  Pan  młody  idzie,  wyjdźcie  mu  na  spotkanie!  Wtedy
powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do
roztropnych: Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały
roztropne: Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających
i kupcie sobie!

Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na
ucztę  weselną,  i  drzwi  zamknięto.  W  końcu  nadchodzą  i  pozostałe  panny,
prosząc: Panie, panie, otwórz nam! Lecz on odpowiedział: Zaprawdę, powiadam
wam, nie znam was.

Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.

(Mt 25,1-13)

"O pewnym człowieku, któremu dobrze obrodziło pole"

Powiedział też [Jrzus] do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo
nawet  gdy  ktoś  opływa  [we  wszystko],  życie  jego  nie  jest  zależne  od  jego
mienia.

I  opowiedział  im  przypowieść:  Pewnemu  zamożnemu  człowiekowi  dobrze
obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić
moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe
I tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby
dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!

Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od
ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto
skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem.

(Łk 12,15-21)

Nasza Winnica
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Współcześnie żyjemy w kulturze, w której refleksja nad śmiercią jest bardzo nietaktowna.
Jest to swoisty paradoks, gdyż we wszystkich środkach masowego przekazu i w popularnej
literaturze  jesteśmy  bombardowani  obrazowymi  informacjami  o  śmierci,  ale  byłoby
przejawem  złego  gustu  odnosić  myślenie  o  śmierci  do  siebie  i  innych.  Śmierć  jest
zazwyczaj  ukazywana  jako  tragedia  i  niesprawiedliwość,  a  nie  jako  końcowy  etap
osobowego  dojrzewania.  Dominuje  powodowana  lękiem  ucieczka  przed  myśleniem
o śmierci, spychanie tego rodzaju refleksji jak najdalej w przyszłość lub też rozładowywanie
bieżących napięć emocjonalnych poprzez wyrażaną na różne sposoby swoistą fascynację
śmiercią,  czego  przykładem  jest  popularność  przesyconych  śmiercią  dzieł  literackich,
filmowych czy gier komputerowych. Życie i śmierć traktuje się jako dwie przeciwstawne
rzeczywistości, a przecież nieustannie się one ze sobą przeplatają. Wszak całość naszego
ludzkiego istnienia składa się z umierania i powstawania z martwych, gdyż w codziennym
doznawaniu  umierania  za  każdą  śmiercią  podążają  nowe  narodziny.  Dobrze  wyraził  to
św. Paweł  w 2  Liście  do  Koryntian:  „[...]  wyglądamy  na  umierających,  a  oto  żyjemy"
(2 Kor 6,9). Życie ziemskie jest dla człowieka ciągłym przechodzeniem przez śmierć do
nowego  życia.  Dla  chrześcijanina  myślenie  o  śmierci  jest  powiązane  z  myśleniem
o zmartwychwstaniu, bowiem życie znajduje swoje przedłużenie w wieczności.

2. Tradycja mniszego pozdrowienia Memento
mori – Pamiętaj, że umrzesz.

Memento mori  - to łacińskie przypomnienie o tym, że śmierć jest nieuniknionym kresem
życia  człowieka.  Memento  mori  to  pozdrowienie  używane  przez  średniowiecznych
mnichów:  trapistów,  kartuzów  i  kamedułów.  Miało  przypominać,  że  życie  jest
przygotowaniem  do  śmierci,  że  śmierć  jest  wielką  sztuką.  Sentencja  ta  wiąże  się
z fragmentem biblijnej Księgi Eklezjasty: Memor esto quoniam mors non tardat. – Pamiętaj:
śmierć się nie ociąga. (Liber Eclesiasticus, 14, 12)

Refleksja nad fenomenem śmierci ustawicznie towarzyszy człowiekowi. Snuli ją myśliciele
starożytni, pogłębiali nowożytni; śmierć pojawia się jako stały motyw w literaturze i sztuce.
Artyści  okresu  baroku  chętnie  przypominali  o  rzeczach  ostatecznych,  o  przemijaniu,
śmierci, sądzie ostatecznym, piekle… W XVII w. łacińskie memento mori znowu odzyskuje
siłę, którą odczuwali ludzie średniowiecza. Wtedy jednak groteskowe obrazy tańca śmierci
(fr. danse macabre) pomagały przezwyciężać strach przed nią, niosły śmiech i odprężenie.
Barokowe  motywy  wanitatywne  (łac.  vanitas  –  marność)  kontrastowały  z  obrazem
bogactwa, teatralnością i retoryczną ozdobnością. Sprzeczności rozdzierające sztukę baroku
odzwierciedlają rozterki ludzkiej natury.
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3. Obraz Hansa Holbeina Młodszego, 
Ambasadorowie i powstała na jego kanwie 
piosenka Jacka Kaczmarskiego, 
o tym samym tytule.

Obraz w kolorze i dużej rozdzielczości znajdziesz tutaj: http://funawi.pl/ambasadorowie2 

W tym obrazie artysta zastosował technikę  anamorfozy. Jest to celowe zdeformowanie
obrazu,  lub  jego  fragmentu,  którego  właściwą  formę widać w specjalnych  warunkach.
W tym obrazie rozpoznamy czaszkę patrząc na obraz pod dużym kątem.

Nasza Winnica



7

Ambasadorowie
Jeszcze pod ręką globus - z taką mapą świata
Na jaką stać strategie, plany i marzenia
Jeszcze insygnia władzy, sobolowa szata
Gęsty trefiony włos i ręki gest bez drżenia
Jeszcze w zasięgu dłoni zegar, jeszcze wcześnie
Pewności siebie ruch wskazówki nie odbiera
Wzrok - lustro duszy - widzi wszystko nawet we śnie
Któremu spokój niesie Cyfra i Litera

Tyle zrobili już jak na swe młode lata
Ulega dziejów wosk ich nieomylnym śladom -
To George de Selve - obiecujący dyplomata
I Jean de Dinteville - francuski ambasador

Dyskretny przepych - tylko echem dostojeństwa
Turecki dywan, włoska lutnia - znak obycia
W milczących ustach bezwzględnego smak zwycięstwa
W postawach - wielkość - osiągnięta już za życia
Ciężka kotara obu wspiera tym co kryje
Patrzą przed siebie śmiało, pewni swoich racji
Wszak dyplomacja włada wszystkim dziś - co żyje
A oni - kwiat szesnastowiecznej dyplomacji!

Nie wiedzą, co to ból, co dżuma, albo katar
Zachciankom wielkich - świat uczyni zwsze zadość!
To George de Selve - obiecujący dyplomata
I Jean de Dinteville - francuski ambasador

Lecz w nastrojonej lutni nagle struna pęka
I żółkną brzegi kart w otwartej wiedzy księdze...
Za krucyfiksem błądzi mimowolnie ręka
Strzałka zegara iść zaczyna coraz prędzej!
Straszliwy kształt przed nimi zjawia się w pół kroku
I niszczy spokoj - czy artysta się wygłupia?
Nie, to nie żart! Na kształt ten trzeba spojrzeć z boku!
Żeby zobaczyć jasno, że to czaszka trupia!

Byli - i nie ma ich, ach - cóż za wielka strata!
Jak nazywali się? Któż dzisiaj tego świadom?
Ach! George de Selve! Obiecujący dyplomata...
Ach! Jean de Dinteville, francuski ambasador...

Jacek Kaczmarski, Ambasadorowie             posłuchaj: http://funawi.pl/ambasadorowie1
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Utwór  jest  inspirowany  obrazem  Ambasadorowie,  znanym  też  jako  Podwójny  portret
posłów lub Portret ambasadorów. Płótno powstało w 1533 roku w Londynie, a jego autorem
jest Hans Holbein Młodszy.

Podwójny  portret  przedstawia  sylwetki  dwóch  tytułowych  ambasadorów:  Jeana
de Dinteville, francuskiego posła na dwór Henryka VIII oraz Georgesa de Selves, biskupa
Lavaur  i  wysłannika  na  kilka  europejskich  dworów.  Istotne  jest  otoczenie,  złożone
z przedmiotów o bogatej  symbolice  (nauka,  religia),  jak również widoczna na podłodze
anamorfoza czaszki. Zgodnie z niektórymi interpretacjami, dzieło ma odzwierciedlać XVI-
wieczny, renesansowy konflikt pomiędzy wartościami duchowymi i świeckimi.

Jacek  Kaczmarski  wydaje  się  natomiast  odbierać  Ambasadorów jako  swoiste  memento
mori.  Opisując  obraz,  poeta  akcentuje  pozycję,  jaką  tytułowi  dyplomaci  osiągnęli  już
w młodym  wieku.  Jednak  ani  zdobyta  władza,  ani  bogactwo,  ani  też  osiągnięcia
renesansowej nauki nie ustrzegły ich przed starością, śmiercią i zapomnieniem (Byli - i nie
ma ich, ach - cóż za wielka strata! / Jak nazywali się? Któż dzisiaj tego świadom?). Chociaż
niegdyś musieli  odznaczać się  pychą oraz niezachwianą pewnością siebie,  podzielili  los
wszystkich śmiertelników.

Tym samym widoczna na podłodze czaszka
– symbol śmierci – w poetyckiej interpretacji
Kaczmarskiego  staje  się  najważniejszym
elementem  Ambasadorów  (Strzałka  zegara
iść  zaczyna  coraz  prędzej!  /  Straszliwy
kształt przed nimi zjawia się w pół kroku /
I niszczy spokój - czy artysta się wygłupia? /
Nie,  to  nie  żart!  Na  kształt  ten  trzeba
spojrzeć z boku! / Żeby zobaczyć jasno, że to
czaszka trupia!).
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