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Czytania: Wj 17,3-7; Ps 95; Rz 5,1-8; J 4,5-42

Koronawirusa określanego także mianem Covid-19 spowija aura
tajemniczości. Nie znamy ani jego początków, ani prawdziwych danych o
jego szerzeniu, ani możliwych konsekwencji (tej choroby). Wiemy jednak,
że pandemie zawsze uznawano za karę Bożą; a jedyne lekarstwa Kościo-
ła na nie stanowiły modlitwa i pokuta. 

To właśnie wydarzyło się w 590 roku w Rzymie, gdy na papieża
wybrano Grzegorza pochodzącego z senatorskiej rodziny Anicii. Przyjął
on imię Grzegorza I (540-604). Zarazy, głód, niepokoje społeczne i nisz-
czycielska fala Lombardów dewastowała wówczas Włochy. Ponadto mię-
dzy 589 a 590 rokiem Italię nawiedziła gwałtowana dżuma, straszliwa in-
guinaria lues, która po zniszczeniach na terytorium Bizancjum na wscho-
dzie i ziemi Franków na zachodzie zasiała śmierć i terror na półwyspie i
uderzyła w Rzym. Rzymianie dostrzegli w epidemii Bożą karę za zepsucie
w mieście. Pierwszą ofiarą plagi w Rzymie okazał się zmarły 5 lutego
590 roku i pochowany w Bazylice świętego Piotra Pelagiusz II. 

Kler i senat rzymski wybrali na następcę Grzegorza, który po za-
kończeniu posługi praefectus urbis mieszkał w mniszej celi w Montecelio.
Po konsekracji 3 października 590 roku papież natychmiast zajął się pro-
blemem plagi. Grzegorz z Tours (538-594) – współczesny tego papieża i
kronikarz tamtych wydarzeń – przywołuje, że w pamiętnym kazaniu wy-
głoszonym w kościele świętej Sabiny, Grzegorz wezwał Rzymian do podą-
żania  za  przykładem skruszonych  i  pokutujących  mieszkańców Niniwy
mówiąc „rozejrzyjcie się wokół siebie – oto miecz gniewu Bożego wymie-
rzony w całą ludność. Nagła śmierć wyrywa nas ze świata, dając nam le-
dwie sekundę. W tym właśnie momencie – ach – jakże wielu z nas ulega
pochłonięciu przez zło (tu nieopodal nas), nie mogąc nawet pomyśleć o

Intencje mszalne: 16.03 - 22.03

Poniedziałek, 16 marzec 2020
700 Za nienarodzone dzieci
1800 śp. Marian Dejczko (popogrzebowa)
Wtorek, 17 marzec 2020
700 śp. Andrzej Mariański
1800 śp. Stanisław Gawrzyjał  (3r.ś.) oraz o łaskę zdrowia dla Radosła-
wa i Kacpra
Środa, 18 marzec  2020 
700 
1800 Hanna Tomaszewicz (popogrzebowa)
1800 Z okazji 69 rocz. urodzin Janusza oraz o błogosł. dla całej rodziny
Czwartek, 19marzec  2020
700 
1800 
Piątek, 20 marzec  2020
700   
1800 Andrzej Mariański (30 d.p.p.)
Sobota, 21 marzec  2020
700   śp. Cezary Jagielski
1800  śp. Marianna
Niedziela,22 marzec 2020 – IV Niedziela Wielkiego Postu
800 śp. Maria Janich (1r.ś.), śp. Henryk Janich, śp. Halina i Antoni Hry-
niewicz, śp. Wanda Uczeń
930  śp. Maria Mozol
930 śp. Apolonia(k), Stanisław,Jarosław i Iwona Dzieciątek i zmarli z 
rodziny z obu stron
1100 śp. Mateusz (4r.ś.) i zmarli z rodziny
1230 śp. O potrzebne łaski, opiekę M.B., dary Ducha Św. dla Marcina
1230 śp. Jadwiga Sitkowska (1r.ś.) oraz Kazimierz i Władysława(k) 
Brzozowscy oraz Feliks i Gertruda Kala
1800 śp. Edward Konkel i zmarli z rodziny

Roberto de Mattei: Papież Grzegorz i 
koronawirus jego czasów
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pokucie". 
Następnie  papież  wezwał  wszystkich  do  podniesienia  oczu  ku

Bogu pozwalającemu na tak wielkie kary po to, aby Jego dzieci zdecydo-
wały się na poprawę. Papież nakazał ponadto odprawienie specjalnego
nabożeństwa-litanii. Chodziło o procesję całej rzymskiej ludności podzie-
lonej na siedem orszaków zróżnicowanych pod względem płci, wieku i
stanu. Procesja ta wędrowała od różnych rzymskich kościołów do Bazyli-
ki Watykańskiej, śpiewając litanię podczas całej trasy.   

Oto  początek znanych nam największych  Litanii  Kościoła,  zwa-
nych także rogacjami,  poprzez  które  modlimy się  do Boga o ochronę
przed przeciwnościami losu. Siedem orszaków przemieszczało się przez
budynki starożytnego Rzymu, boso, wolnym krokiem, z głowami posypa-
nymi popiołem. Gdy tłum przemierzał miasto w grobowej ciszy, zaraza
osiągnęła punkt kulminacyjny i w ciągu godziny 80 osób padło martwych
na ziemi. Jednak Grzegorz nie ustawał ani na sekundę w nawoływaniu do
kontynuowania modlitwy i nalegał, by na czoło procesji przenieść obraz
Matki  Bożej  namalowany przez  świętego Łukasza  i  przechowywany w
Santa Maria Maggiore. 

Czy szerzenie się koronawirusa wiąże się w jakiś sposób z wizją
trzeciego sekretu? Przyszłość pokaże. Jednak wezwanie do pokuty po-
zostaje sprawą niecierpiącą zwłoki dla naszych czasów i podstawo-
wym środkiem gwarantującym nasze ocalenie w czasie i wieczności.
„Cóż powiemy o straszliwych zdarzeniach, jakich jesteśmy świadkami,
jeśli nie to, że są one zapowiedzią przyszłego gniewu? Pochylcie się
więc  najdrożsi  bracia  z  największą  troską,   poprawcie  swe  życie,
zmieńcie zwyczaje, pokonajcie z całą mocą wszystkie pokusy zła, uka-
rajcie łzami i popełnionymi grzechami".

Właśnie tych słów, a nie snu o szczęśliwej Amazonii, potrzebuje
dzisiejszy Kościół, który wygląda jak ten opisany przez świętego Grze-
gorza w jego czasach „bardzo stary statek, straszliwie zatopiony, fale
i zepsute deski wpadające wszędzie, wstrząsane codziennie gwałtowną
burzą zapowiadającą rozbicie statku". Ale już wtedy Opatrzność Boża
wezwała sternika, który jak stwierdza święty Pius X „pośród szaleją-
cych fal był w stanie nie tylko zadokować w porcie, ale także zabezpie-
czyć statek przed przyszłymi burzami" (Encyklika Jucunda sane del 12
marzo 1904).

 Roberto de Mattei
                Corrispondenza  Romana  [19.02  2020

             Tłumaczenie na angielski: Francesca Romana 

   
 

     

Ogłoszenia parafialne  

 Trwa Wielki Post. Zapraszamy do udziału w  nabożeństwach
pasyjnych:  w piątki  –  Droga Krzyżowa:  dla  dzieci  o  godz.
16.30, dla dorosłych i młodzieży  o godz. 17.30; Gorzkie Żale
śpiewamy w niedzielę o godz. 17.15. 

 Ksiądz Biskup Elbląski udziela dyspensy  od obowiązku nie-
dzielnego uczestnictwa we Mszy świętej do końca marca na-
stępującym osobom: osobom w podeszłym wieku, osobom z
objawami infekcji, dzieciom, młodzieży szkolnej oraz osobom
sprawującym nad nimi opiekę oraz osobom, które czują obawę
przed zarażeniem. Pozostającym w domach zachęca się jednak
do korzystania z transmisji  radiowej i telewizyjnej  niedziel-
nej Eucharystii.

 Od  poniedziałku  w  naszej  parafii  codziennie  pół  godziny
przed  wieczorną Eucharystią  adoracja  Najświętszego  Sakra-
mentu i Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji przebła-
gania za grzechy, z prośbą by Bóg zachował nas, nasze rodzi-
ny i naszą Ojczyznę od chorób i nieszczęść.

 W piątek 20 marca po wieczornej Eucharystii spotkanie Kręgu
Biblijnego w kościele  na  nabożeństwie  przed Najświętszym
Sakramentem  z  możliwością  ucałowania  relikwii  św.  Jana
Pawła II.

 W przyszłą niedzielę rozpoczną się w naszej parafii Rekolek-
cje Wielkopostne, które potrwają do środy włącznie.

 W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
śp. Maria Szymczak-Nike – lat 69, z Gdańska
śp. Mieczysław Baranowski – lat 74, z ul. Morszyńskiej
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