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Bij¹ dzwony na Palmow¹ Niedzielê
i miasto siê rozwesela...
Antoni Go³ubiew

Kochani!
Rozpoczyna siê Tydzieñ Misterium, który nie jest tylko pobo¿n¹ tradycj¹,
to dzieje siê rzeczywiœcie. Jest to wydarzenie, a nie wspomnienie!
Jak ja chcê prze¿yæ ten Tydzieñ, a szczególnie trzy dni Triduum
Paschalnego. Co ja chcê robiæ z Nim, Ukrzy¿owanym, oplutym,
wyszydzanym, sponiewieranym, i to czêsto przeze mnie, gdy wybieram
grzech i z³o w swoim ¿yciu?
Czy ja chcê pójœæ za Jezusem i towarzyszyæ Mu w Jego mêce, Jego
poni¿eniu i wyniszczeniu a¿ do koñca... dla mnie. Czy te¿ pozostanê obojêtny
na to, co siê wydarzy³o i co siê nieustannie wydarza, bo wa¿niejsze dla mnie
s¹ moje w³asne, ma³e sprawy.
Wielkopostne przygotowanie do Paschy Jezusa musi dotykaæ g³êbi naszego
serca, przez skruszenie tego serca i obmycie we Krwi Baranka, przez
g³êbokie wyrzeczenie siê swojego egoizmu i pychy, przez post duchowy
i fizyczny, przez modlitwê i rozwa¿anie S³owa Bo¿ego, które jedynie ma moc
przeobraziæ nas z ludzi ¿yj¹cych dla siebie, w ludzi ¿yj¹cych dla Jezusa,
a w Jezusie ¿yj¹cych dla Boga i dla swoich braci. Chodzi o to, abyœmy nie ¿yli
has³ami, rzeczywistoœci¹ swojego ma³ego, codziennego, szarego,
monotonnego, czy nawet bolesnego ¿ycia.
My, jako wspólnota braci i sióstr, uczniów Jezusa, chcemy pójœæ za Jezusem,
aby prze¿yæ Paschê. Dlatego rozœcielamy siê jak ga³¹zki przed Jezusem,
a Jezus nic w nas nie depcze, ale dotyka delikatnie naszych serc.
Musimy dzisiaj pytaæ swojego serca, czy jesteœmy
w anonimowym t³umie i rzucamy w puste powietrze
pobo¿ne has³a, czy jesteœmy we wspólnocie pokornych
uczniów Jezusa, którzy znaj¹ swoj¹ s³aboœæ, ale jeszcze
bardziej wierz¹ w mi³osiern¹ potêgê Jezusa i wyznaj¹
za Piotrem "Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz,
¿e ja Ciê mi³ujê, ¿e chcê i robiê wszystko, co mo¿liwe,
aby Ciebie mi³owaæ, i pójœæ za Tob¹, i wytrwaæ
a¿ do koñca.”
Ks. Dariusz
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Mêka Pana naszego Jezusa Chrystusa
wed³ug œwiêtego Marka (Mk 14,1-15,47)

* * * * * * * * * * * *
WITAJ, KRÓLU!
Jerozolima wita dziœ swego Króla. Ludzie
pozdrawiaj¹ Jezusa jako Syna Dawida. Widz¹ w Nim
przysz³ego w³adcê, który odnowi oczekiwane
od wieków królestwo. W Jezusie nadchodzi jednak
królestwo, które nie jest królestwem z tego œwiata.
Jezus przychodzi do œwiata, ale przynosi królestwo
z nieba. Jest to królestwo kieruj¹ce siê prawami,
które s¹ zaskakuj¹ce dla tego œwiata. Król jest w nim
bowiem w³adc¹, który s³u¿y, a ka¿dy, kto w tym królestwie chce byæ wielkim, ma staæ siê
s³ug¹ wszystkich, a kto chcia³by byæ pierwszym, ma byæ niewolnikiem wszystkich. Œwiat
nie rozumie i nie chce takiego królestwa, dlatego choæ dziœ wiwatuje na czeœæ Jezusa, to
wkrótce Go odrzuci, skarze na pohañbienie i œmieræ, bêdzie chcia³ o Nim zapomnieæ. Byli
jednak i s¹ w œwiecie tacy, którzy s¹ przekonani, ¿e ustanowione przez Jezusa królestwo
jest ocaleniem dla œwiata. Dlatego staraj¹ siê wspó³dzia³aæ z Jezusem w budowaniu
królestwa Bo¿ego w œwiecie. Dzieje siê to wszêdzie tam, gdzie sprawuj¹cy w³adzê chc¹
s³u¿yæ ludziom, gdzie cz³owiek pragnie byæ s³ug¹ swego bliŸniego. Natomiast pragnienie
panowania nad drugim cz³owiekiem, chêæ poddania bliŸniego swej woli oznacza
odrzucenie Jezusa i Jego królestwa.
(przedruk za „Dzieñ Pañski”)

* * * * * * * * * * * *
Przewodnik po Triduum Paschalnym
Triduum Paschalne Mêki i Zmartwychwstania Pañskiego to szczyt ca³ego roku
liturgicznego.

Wielki Czwartek
Podczas Najœwiêtszej Ofiary wspominamy wydarzenia z Wieczernika - ustanowienie Eucharystii
i sakramentu kap³añstwa. Mówi¹ o tym czytania: z Ksiêgi Wyjœcia (12,1-8.11-14), z Pierwszego Listu
œw. Paw³a do Koryntian (11,23-26) i z Ewangelii œw. Jana (13,1-15). Pierwsze traktuje o pierwszym
œwiêcie Paschy. Izraelici, gotowi do drogi (uciekali z Egiptu), mieli spo¿yæ ucztê paschaln¹
w poœpiechu, a krew baranka, którego jedli, pos³u¿y³a do oznaczenia domów. Powodowa³a ona,
¿e nie by³o wœród nich plagi niszczycielskiej, gdy Bóg kara³ ziemiê egipsk¹ œmierci¹ pierworodnych.
Przez wszystkie pokolenia ¯ydzi spo¿ywali Paschê na pami¹tkê wyjœcia z ziemi egipskiej
i zawarcia z Bogiem przymierza na Synaju. Podobnie by³o podczas Ostatniej Wieczerzy. Ale Jezus
nada³ tej uczcie nowy sens. Mówi o tym drugie czytanie. Œwiêty Pawe³ przypomina s³owa Jezusa: „To
jest Cia³o Moje za was wydane”. Jak baranek zosta³ zabity, by uratowaæ od œmierci pierworodnych
w Egipcie, tak Jezus nazajutrz zostanie zabity, by wszystkich ludzi uratowaæ od œmierci wiecznej.
Œwiêty Pawe³ przypomina tak¿e inne s³owa Jezusa z Ostatniej Wieczerzy: „Kielich ten jest nowym
przymierzem we krwi mojej”. Tak jak przymierze synajskie, zgodnie ze staro¿ytnym zwyczajem,
zosta³o zawarte przez pokropienie krwi¹ ofiarnych zwierz¹t, tak krew zabitego Jezusa pos³u¿y jako
krew Nowego i Wiecznego Przymierza. Nowym Ludem Bo¿ym - Koœcio³em - stan¹ siê ci, którzy
przez chrzest zanurzeni zostan¹ w zbawcz¹ mêkê i œmieræ Chrystusa. Chrzeœcijanie - zgodnie
z poleceniem Jezusa: „Czyñcie to na moj¹ pami¹tkê” - sprawowaæ maj¹ pami¹tkê Jego œmierci
i zmartwychwstania przez spo¿ywanie Cia³a i Krwi Chrystusa. Przewodziæ jej bêd¹ ci, którzy przez
modlitwê i w³o¿enie r¹k w sposób szczególny uczestniczyæ bêd¹ w jedynym kap³añstwie Jezusa
Chrystusa.
Przychodzi czas, aby uca³owaæ krzy¿ Jezusa.
Po adoracji Krzy¿a nastêpuje Komunia œwiêta. Nie ma przeistoczenia. Rozdaje siê Cia³o
Chrystusa, konsekrowane poprzedniego dnia.
Wielkopi¹tkow¹ liturgiê koñczy przeniesienie Najœwiêtszego Sakramentu do kaplicy, zwanej
Bo¿ym Grobem. Monstrancja jest przykryta bia³ym welonem na pami¹tkê ca³unu, którym spowito
doczesne szcz¹tki Jezusa. Tego wieczora i przez ca³y nastêpny dzieñ trwa adoracja.
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Wielki Pi¹tek
Nie sprawuje siê w tym dniu Eucharystii. W koœcio³ach, adoruje siê Pana Jezusa w ciemnicy... PóŸnym
popo³udniem rozpoczynaj¹ siê najwa¿niejsze obrzêdy tego dnia - Liturgia Mêki Pañskiej. Sk³ada siê ona
z trzech czêœci: Liturgii S³owa, adoracji Krzy¿a i obrzêdów Komunii.
Wszystko zaczyna siê nietypowo. Ministranci i kap³ani wychodz¹ w ciszy do o³tarza. Nie poprzedza ich
dzwonek, nie œpiewa siê ¿adnej pieœni. Przed o³tarzem kap³an pada na twarz. Wszyscy obecni
w Koœciele klêkaj¹. Wobec zbawczej œmierci Jezusa wszelkie s³owa s¹ nieodpowiednie. W tej chwili
cisza mówi znacznie wiêcej. W Jego ranach jest nasze zdrowie...
Pierwsze czytanie w Liturgii S³owa to tekst z Ksiêgi proroka Izajasza, w którym prorok mówi o tym,
¿e Mesjasz bêdzie cierpia³ za grzechy ludzi. Autor Listu do Hebrajczyków przypomina, ¿e Chrystusowi
znany jest ludzki los, bo sam zosta³ okrutnie doœwiadczony. Przez Jego pos³uszeñstwo dokona³o siê
zbawienie œwiata. Zbawcze wydarzenia przypomina Ewangelia.
Na zakoñczenie Liturgii S³owa odbywa siê wyj¹tkowo uroczysta modlitwa powszechna. W dziesiêciu
wezwaniach prosimy Boga, aby mia³ w opiece ca³y œwiat.
Rozpoczyna siê adoracja Krzy¿a. Od dwóch tygodni wszystkie krzy¿e w koœcio³ach by³y zas³oniête.
W Wielki Pi¹tek ukazuje siê je ponownie wiernym. Kap³an ods³ania krzy¿, œpiewaj¹c: „Oto drzewo
krzy¿a, na którym zawis³o zbawienie œwiata”, a wszyscy odpowiadaj¹: „PójdŸmy z pok³onem”.
Przychodzi czas, aby uca³owaæ krzy¿ Jezusa.
Po adoracji Krzy¿a nastêpuje Komunia œwiêta. Nie ma przeistoczenia. Rozdaje siê Cia³o Chrystusa,
konsekrowane poprzedniego dnia.
Wielkopi¹tkow¹ liturgiê koñczy przeniesienie Najœwiêtszego Sakramentu do kaplicy, zwanej Bo¿ym
Grobem. Monstrancja jest przykryta bia³ym welonem na pami¹tkê ca³unu, którym spowito doczesne
szcz¹tki Jezusa. Tego wieczora i przez ca³y nastêpny dzieñ trwa adoracja.

Wielka Sobota
Wydawa³o siê, ¿e wszystko siê skoñczy³o. Bo zazwyczaj œmieræ koñczy wszystko. Ale nie w tym
przypadku. Trzeciego dnia Jezus powstaje z grobu. Pokazuje, ¿e nadzieje w Nim pok³adane nie by³y
daremne. Chrystus, zwyciê¿ywszy œmieræ, te¿ obiecuje zmartwychwstanie wierz¹cym w Niego.
Te prawdy prze¿ywamy podczas Liturgii Wielkiej Soboty .
To, co w tym dniu najwa¿niejsze, rozpoczyna siê wieczorem. Liturgia Wielkiej Soboty nie jest typow¹
Msz¹, gdy¿ oprócz Liturgii S³owa i Liturgii Eucharystycznej sk³ada siê z Liturgii Œwiat³a i Liturgii
Chrzcielnej. Rozpoczyna siê przed koœcio³em. Do rozpalonego ogniska podchodz¹ kap³ani i s³u¿ba
liturgiczna. Tu nastêpuje poœwiêcenie ognia, a potem prowadz¹cy kreœli na paschale znak krzy¿a, litery
Alfa i Omega oraz na polach miêdzy ramionami krzy¿a cyfry bie¿¹cego roku, umieszcza te¿ piêæ
symbolicznych gwoŸdzi w formie krzy¿a. Bo „Chrystus wczoraj i dziœ, Pocz¹tek i Koniec, Alfa i Omega.
Do niego nale¿y czas i wiecznoœæ. Jemu chwa³a i panowanie przez wszystkie wieki wieków”.
Z zapalonym pascha³em procesja wchodzi do nieoœwietlonego koœcio³a. „Œwiat³o Chrystusa” - œpiewa
kap³an i wszyscy zapalaj¹ od Pascha³u œwiece. W koœciele robi siê jeszcze jaœniej. Mrok jest ju¿
przezwyciê¿ony.
A gdy kap³an po dojœciu do o³tarza trzeci raz pokazuje œwiat³o Chrystusa, zapalaj¹ siê wszystkie
œwiat³a. Symbolikê œwiat³a wyjaœnia œpiewane orêdzie wielkanocne.
Liturgia S³owa jest wyj¹tkowo rozbudowana. Mo¿e siê sk³adaæ na ni¹ a¿ dziewiêæ czytañ, które
pokazuj¹ ca³¹ historiê Zbawienia: od pocz¹tku œwiata, poprzez wyprowadzenie narodu wybranego
z Egiptu, a¿ do czasu, gdy Jednorodzony Bo¿y Syn sta³ siê Barankiem, by zbawiæ grzechy œwiata,
a zabity za grzechy œwiata trzeciego dnia powsta³ z martwych. Œwiêty Pawe³ pokazuje, ¿e udzia³
w owocach œmierci i zmartwychwstania Jezusa jest mo¿liwy dziêki sakramentowi chrztu, który zanurza
w Jego œmieræ i pozwala razem z Nim zmartwychwstaæ do Nowego ¯ycia. Do tych treœci nawi¹zuje
kolejna czêœæ celebracji - Liturgia Chrzcielna.
Dawniej wiêkszoœæ chrzeœcijan w tej w³aœnie chwili przyjmowa³a chrzest. Dziœ, po b³ogos³awieñstwie
wody, najczêœciej odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne i modlimy siê za tych, którzy przyjmuj¹ ten
sakrament. Z zapalonymi œwiecami w rêku wierni wyrzekaj¹ siê grzechu, wszystkiego, co prowadzi do
z³a, i szatana, g³ównego sprawcy grzechu, a nastêpnie wyznaj¹ wiarê w Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego,
Koœció³, obcowanie œwiêtych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie cia³a i ¿ycie wieczne.
Chcia³oby siê, aby ju¿ na zawsze w sercach by³a ta sama gorliwoœæ, co w tej w³aœnie chwili.
Jako œwiêci i umi³owani przez Boga przystêpujemy do Liturgii Eucharystycznej. Ten, który z mi³oœci
do cz³owieka ofiarowa³ siê w zbawczej ofierze, który powsta³ z martwych i da³ udzia³ w swojej ³asce
przez chrzest, karmi swoim Cia³em i Krwi¹. Jego Cia³o i Krew s¹ pokarmem na ¿ycie wieczne.
W niektórych parafiach na zakoñczenie obrzêdów odbywa siê jeszcze procesja rezurekcyjna. U nas ta
procesja zgodnie z tradycj¹ odbywa siê nastêpnego dnia rankiem, gdy wschodzi s³oñce, przed pierwsz¹
Msz¹ œw. Chrzeœcijanie ca³emu œwiatu og³aszaj¹ radosn¹ wieœæ: mo¿ecie ju¿ otrzeæ ³zy, œmieræ zosta³a
pokonana.
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête:

00

00

00

00

00

w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18
00
00
w dni powszednie: 7 , 18

00

Inne nabo¿eñstwa:
s
Modlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego
dnia o godz. 1700
s
Adoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy œw. o godz. 700 prowadzona przez
Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
s
W ka¿dy wtorek od godz. 1700 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
prowadzona przez Ruch Rodzin Nazaretañskich
s
Wspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne
w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 1800 w sali na zapleczu koœcio³a.
s
W ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 1600 - osoby korzystaj¹ce z pomocy
Parafialnego Zespo³u Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich
darczyñców i sponsorów.
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 1700

* * * * *

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. Niedziela dzisiejsza rozpoczyna Wielki Tydzieñ.
2. Dziœ po Mszy Œwiêtej zbierane s¹ ofiary na pomoc dla najubo¿szych z naszej parafii.
Za dotychczasowe ofiary – serdeczne „Bóg zap³aæ”.
3. W Wielki Czwartek – uroczysta Msza Œwiêta Wieczerzy Pañskiej – pami¹tka Ostatniej
Wieczerzy i ustanowienia sakramentów Eucharystii i kap³añstwa – o godzinie 1800.
4. W Wielki Pi¹tek obowi¹zuje post œcis³y. Liturgia Wielkopi¹tkowa rozpocznie siê
o godzinie 1800.
5. W Wielki Czwartek i w Wielki Pi¹tek po liturgii œpiew trzech czêœci Gorzkich ¯ali –
adoracja w Kaplicy Czuwania i przy Grobie Pañskim do 2100.
6. W Wielk¹ Sobotê adoracja przy Grobie Pañskim od 800 do 2200. Ostatnia przed œwiêtami
okazja do spowiedzi œwiêtej w godzinach œwiêcenia pokarmów.
B³ogos³awieñstwo pokarmów na stó³ wielkanocny o godzinie 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400,
1500, 1600, 1700. Wodê œwiêcon¹ bêdzie mo¿na zaczerpn¹æ z naczynia ustawionego w kruchcie
koœcio³a.
7. O godzinie 1900 – czyli, jak liturgia nakazuje, po zapadniêciu zmroku, rozpoczniemy
w sobotê uroczyst¹ celebracjê Wigilii Paschalnej – najwa¿niejszej liturgii roku koœcielnego.
Na tê uroczystoœæ proszê przynieœæ ze sob¹ œwiece.
Uroczysta procesja i Msza œw. Rezurekcyjna w Niedzielê Zmartwychwstania Pañskiego
o godzinie 600 - rano. Kolejne Msze œw. w Niedzielê Zmartwychwstania o godz. 900, 1100, 1300
i 1800.
W Poniedzia³ek Wielkanocny Msze œw. o godz. 700, 900, 1100, 1300, 1500 i 1800.
Wasz Proboszcz
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