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rocesja dzisiejsza powsta³a w IV wieku w Jerozolimie. Chrzeœcijanie gromadzili siê na Górze Oliwnej
i po odczytaniu z Ewangelii urywku opowiadaj¹cego o wjeŸdzie
Pana Jezusa do Jerozolimy udawali siê
w uroczystej procesji do koœcio³a
Zmartwychwstania Pañskiego. Biskup
jad¹cy na oœlicy przedstawia³ Zbawiciela, a lud niós³, jak ongiœ, ga³¹zki palmowe i œpiewa³ hymny pochwalne.
I my dzisiaj w procesji, przy œpiewie
triumfalnych antyfon i hymnów,
wchodzimy do koœcio³a poprzedzani
krzy¿em. Pamiêtajmy o tym, ¿e kiedyœ
krzy¿ otworzy nam bramy niebios,
owego niebieskiego Jeruzalem, którego symbolem jest œwi¹tynia ziemska.
tym tygodniu rozpoczyna siê
Wielki Tydzieñ. Uroczyste obrzêdy rozpoczniemy ju¿ w Wielki
Czwartek. Oto program pos³ugi
liturgiczno-duszpasterskiej:
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NIEDZIELA PALMOWA

NIEDZIELA MÊKI PAÑSKIEJ
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VOX SANCTI JOSEPH

WIELKI CZWARTEK
10:00 - Msza Krzy¿ma w katedrze
17:00 - 22:00 - spowiedŸ
18:00 - Msza Wieczerzy Pañskiej
do 22:00 - Adoracja przy ciemnicy

WIELKI PI¥TEK
7:00 - 22:00 - spowiedŸ
15:00 - Droga Krzy¿owa
18:00 - Liturgia Wielkiego Pi¹tku
do 22:00 - Adoracja przy Grobie

WIELKA SOBOTA
7:00 - 20:00 - spowiedŸ
10:00-15:00 - poœwiêcenie pokarmów
(co pó³ godziny)
20:00 - Wigilia Paschalna

NIEDZIELA
6:00 - Rezurekcja
8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00 Msze Œw. (nie ma Mszy Œw. o godz.
7:00, 14:00 i 19:00)

PONIEDZIA£EK
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00
- Msze Œw. (nie ma Mszy Œw. o godz.
14:00 i 19:00)

WYJAŒNIENIE OBRZÊDÓW
TRIDUUM PASCHALNEGO
WIELKI CZWARTEK

Msza Krzy¿ma - Msza Œw. odprawiana w Wielki Czwartek przez biskupa, podczas której poœwiêca siê œwiête
oleje, wykorzystywane przez ca³y rok
przy sprawowaniu sakramentów i sakramentaliów (olej krzy¿ma - bierzmowanie, chrzest, konsekracja biskupów, koœcio³ów, o³tarzy, kielichów, dzwonów, ...; olej katechumenów - chrzest, namaszczenie r¹k
kap³anów; olej chorych - sakrament

namaszczenia chorych).
Msza Wieczerzy Pañskiej - Msza
Œw. sprawowana wieczorem na pami¹tkê Ostatniej Wieczerzy. Wielki
Czwartek jest bowiem rocznic¹ ustanowienia dwóch sakramentów: Eucharystii i Kap³añstwa.
Mandatum - umywanie nóg - podczas Mszy Wieczerzy Pañskiej kap³an
mo¿e w symboliczny sposób powtórzyæ gest Jezusa, który umywa nogi
swoim Aposto³om. Wybiera siê 12 mê¿czyzn, którym kap³an umywa nogi,
aby w ten obrazowy sposób pouczyæ
wszystkich o koniecznoœci wiernego
wype³niania przykazania mi³oœci bliŸniego.
Ciemnica - O³tarz, który symbolizuje
pierwsze mêki Chrystusa - drogê od
modlitwy w Ogrójcu, przez Jego pojmanie a¿ do uwiêzienia. Wszystkie te
biblijne wydarzenia dzia³y siê w aurze
zmroku, st¹d pewnie powsta³a nazwa
„ciemnica”.
Obna¿enie o³tarzy - O³tarz, jak wiadomo, symbolizuje samego Chrystusa
Pana. Uroczyste obna¿enie o³tarzy
przypomina, ¿e w czasie mêki odarto
Zbawiciela z szat usi³uj¹c zbezczeœciæ
Jego ludzk¹ godnoœæ. W czasie obna¿ania o³tarzy mo¿na recytowaæ psalm
21, który Pan Jezus odmawia³ na
krzy¿u, stwierdzaj¹c w ten sposób, ¿e
jest on prorocz¹ wizj¹ Jego mêki.
WIELKI PI¥TEK
Wielki Pi¹tek to dzieñ, w którym ¿¹d³o
œmierci dosiêg³o G³owê ludzkoœci - Jezusa Chrystusa. Chrystus umiera na
krzy¿u. Dlatego w liturgii u¿ywa siê
barwy czerwonej (albo czarnej). Korzymy siê w poczuciu winy, która wy-
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maga³a takiego okupu. W rocznicê
krwawej ofiary Chrystusa na krzy¿u
Koœció³ wstrzymuje siê od odprawiania ofiary bezkrwawej - nie sprawuje
siê Mszy Œwiêtej. Jest to dzieñ ¿a³oby
i ciszy. Podczas liturgii, procesja
wchodzi do koœcio³a w milczeniu, nastêpnie celebrans k³adzie siê krzy¿em
na posadzce koœcio³a (PROSTRACJA), nastêpnie wstaje i czyta siê czytania w raz z opisem Mêki Pañskiej. Po
homilii nastêpuje uroczysta Modlitwa
Powszechna, podczas której modlimy
siê za: 1) Koœció³ Œwiêty, 2) Papie¿a, 3)
za wszystkie stany Koœcio³a, 4) za
katechumenów (ci, którzy przygotowuj¹ siê do przyjêcia sakramentu
chrztu), 5) o jednoœæ chrzeœcijan, 6) za
niewiernych ¯ydów, 7) za niewierz¹cych w Chrystusa, 8) za niewierz¹cych
w Boga, 9) za rz¹dz¹cych pañstwami,
10) za strapionych i cierpi¹cych. Nastêpnie uroczyœcie ods³ania siê krzy¿ i
nastêpuje adoracja krzy¿a przez uca³owanie. Po adoracji Komunia Œwiêta
(z postaci konsekrowanych podczas
Mszy Wieczerzy Pañskiej) i procesja
do Grobu Pañskiego.
WIELKA SOBOTA
est to dzieñ ciszy i ¿a³oby. Od
pi¹tkowego popo³udnia Jezus
le¿y w grobie. Chrzeœcijanie
gromadz¹ siê w tym dniu w œwi¹tyni
przed symbolicznym grobem Pana na
cichej, osobistej modlitwie i czuwaniu.
Choæ Pan Jezus jest wystawiony w
monstrancji, zakrywa siê go pó³przepuszczalnym welonem - UMBRACULUM - który symbolizuje i przypomina, ¿e Cia³o Chrystusa jest teraz
zakryte przez kamieñ groty grobu Pañ-
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skiego.
Wigilia Paschalna - „wigilia” - to z
jêzyka ³aciñskiego „czuwanie a „Pascha” - to „przejœcie”. A wiêc Wigilia
Paschalna jest nocnym czuwaniem oczekiwaniem na „przejœcie” Chrystusa ze œmierci do ¿ycia - a wiêc na zmartwychwstanie. Obrzêdy Wigili Paschalnej rozpoczynaj¹ siê od Liturgii
Œwiat³a. Poœwiêca siê wtedy Pascha³
- du¿¹, woskow¹ œwiecê symbolizuj¹c¹
Chrystusa, który niebawem rozœwietli
sobotni¹ noc, blaskiem zmartwychwstania. To œwiat³o, a wiêc nadzieja, ¿e
my równie¿ zmartwychwstaniemy
podkreœlona jest w symboliczny sposób, kiedy od wnoszonej przez diakona, do ciemnego koœcio³a, œwiecy
odpalamy przyniesione przez siebie
gromnice. Po okadzeniu pascha³u
œpiewa siê Exultet - Orêdzie Wielkanocne. Exultet - od ³ac. exulto - radujê
siê. Jest to staro¿ytny hymn ³aciñski
zwiastuj¹cy zmartwychwstanie podczas Wigilii Paschalnej. Œpiewa go diakon, albo kap³an s³awi¹c œwiat³o pascha³u, bêd¹cego symbolem Chrystusa Zmartwychwsta³ego. Hymn ten
œpiewa siê od VII wieku.
Skoro Wigilia Paschalna jest czuwaniem, czyta siê siedem czytañ ze Starego Testamentu, zapowiadaj¹cych
potrzebê i zapowiedŸ zmartwychwstania Chrystusa. Przejœciem od Starego
do Nowego Testamentu jest uroczysty
œpiew Chwa³a na wysokoœci Bogu.
Nastêpnie odczytywana jest Episto³a
- List Œw. Paw³a Aposto³a do Rzymian
(Rz 6, 3-11). Po nim nastêpuje radosny
œpiew Alleluja - jest to moment powitania Zmartwychwsta³ego Pana. Po
Ewangelii i homilii nastêpuje liturgia
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œw. wieczornej. 4) Nowenna do MB
Nieustaj¹cej pomocy w œrodê o godz.
18:00; 5) W czwartek rozpoczynamy
Œwiête Triduum Paschalne (program
pos³ugi liturgiczno - duszpasterskiej
w tych dniach w biuletynie na str. 2).
6) Podczas Triduum Paschalnego nie
bêdzie czwartkowej adoracji Najœwiêtszego Sakramentu w kaplicy na
plebani ani sobotniej Mszy Œw.
Trydenckiej. Zachêcamy w tych
dniach do trwania na modlitwie przy
Ciemnicy i Grobie Pañskim. 10) Parafialny Zespó³ Caritas rozprowadza
kartki, œwiece, baranki i palmy wielkanocne, z których dochód przeznaczony jest na paczki œwi¹teczne dla
ubogich rodzin. Prosimy równie¿
o przynoszenie skarbonek z ja³mu¿n¹
wielkopostn¹. 11) Informujemy, i¿ sakrament bierzmowania w naszej parafii odbêdzie siê 29 kwietnia, o godz.
18:00. 12) Dziêkujemy naszym doOG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE broczyñcom i ofiarodawcom za wspar1) Prze¿ywamy dzisiaj Niedzielê Pal- cie modlitewne i materialne. Zapewmow¹ - czyli Mêki Pañskiej. Wspomi- niamy o naszej pamiêci modlitewnej.
namy dzisiaj uroczysty wjazd Chry- Przypominamy i¿ dzisiejsza taca bêstusa do Jerozolimy - miasta Jego mê- dzie przeznaczona na Fundusz Reki, œmierci i zmartwychwstania. Dzi- montowy Koœcio³a. Dziêkujemy
siejsza niedziela rozpoczyna w Koœcie- cz³onkom ¯ywego Ró¿añca za ofiarê
le tzw. Wielki Tydzieñ, który zakoñczy na remont koœcio³a w kwocie 450 z³.
siê radoœci¹ Œwi¹t Wielkiej Nocy. 2) 13) Solenizantom i jubilatom rozpoOstatnie Gorzkie ¯ale z kazaniem pa- czêtego tygodnia ¿yczymy wszelkich
syjnym dzisiaj o godz. 17:15. 3) We potrzebnych ³ask Bo¿ych, opieki Œwiêwtorek - Msza Œw. wotywna z kateche- tych Patronów, a wszystkim tu obecz¹ dla doros³ych o godz. 18:00. Nabo- nym nieustannej opieki Matki Bo¿ej
¿eñstwo do Œwiêtego Józefa po Mszy i Œwiêtego Józefa - Opiekuna naszego
Parafia Rzymskokatolicka pw. œw. Józefa Sanktuarium.

chrzcielna, podczas której œwiêcimy
wodê do chrztu i pokropienia. Woda
jest symbolem - obmycia z grzechów
i œmierci i narodzeniem siê (zmartwychwstaniem) do nowego, czystego
¿ycia w chwale Œwiêtych w niebie.
Chrzest upodabnia nas do Chrystusa,
w³¹cza do Jego mistycznego Cia³a tak¿e Cia³a uni¿onego i bolej¹cego,
które w Wielki Pi¹tek umar³o. My
tak¿e poprzez koleje ¿ycia - radoœci i
smutki, bêdziemy mieli udzia³ w œmierci. Wierzymy jednak, ¿e zgodnie obietnic¹ Chrystusa, bêdziemy mieli równie¿ udzia³ w Jego zmartwychwstaniu. Na tym polega radoœæ chrzeœcijañska - radoœæ ze zmartwychwstania.
Starodawnym zwyczajem, od Wigilii
Paschalnej witamy siê s³owami:
„Chrystus zmartwychwsta³!”, w odpowiedzi s³yszymy: „Prawdziwie zmartwychwsta³!”.
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