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Refleksja na Wielki Tydzień
Nie uciekajmy od krzyża
Ojciec, wracając od rzeźbiarza, niósł metrowej wysokości krzyż.
Obok niego, naciągając nogi, kroczył jego sześcioletni synek.
Zmierzali do swego niewielkiego domku, który wybudowali
pod lasem, mając na uwadze rodzinny odpoczynek w czasie
wakacji i ferii. Obserwował ich sąsiad, który na drugiej działce
wykończył już swój domek i cieszył się perspektywą wygodnego i beztroskiego życia z dala od wielkiego miasta. Kiedy
przechodzili obok niego, zdziwiony zapytał: „A po cóż tak wielki krzyż niesiesz do domu?”. Ojciec odpowiedział: „Bo jeśli go
nie wniosę, to sam przyjdzie”. Ot, krótka sąsiedzka wymiana
zdań, o której się szybko zapomina. Upłynęło kilka miesięcy.
Pogotowie odwiozło sąsiada wprost na stół operacyjny. Wtedy
mały synek przypomniał wypowiedziane słowa: „Tato, miałeś
rację. Sąsiad nie wniósł krzyża do domu, to krzyż sam do
niego przyszedł”.
To wydarzenie mówi o dwu postawach wobec nieszczęścia.
Jedna to postawa zamkniętych oczu, ucieczki w iluzję, tęsknoty za możliwością życia bez cierpienia. Postawa częsta, ale
i tragiczna, bo zawsze kończy się wielkim rozczarowaniem. Na
ziemi nie da się stworzyć szczęśliwego domu, do którego nie
ma wejścia cierpienie. Jeśli jednak jawi się ono jako nieproszony gość, zwiastuje rozpacz.
Druga postawa jest otwarta na przyjęcie krzyża i złączenia go
z codziennym życiem. To umiejętność budowania szczęśliwego
domu, w którym jest miejsce na cierpienie. Wówczas ono nie
stanowi zaskoczenia, ale gdy przyjdzie, jest traktowane jako
gość honorowy, z którym człowiek się liczy. Postawa ta promieniuje pokojem.

Znacznie łatwiej żyć temu, kto
liczy się z możliwością krzyża
w swoim życiu, niż temu, kto
tę możliwość wyklucza, kto od
krzyża ucieka. Człowiek liczący
się z krzyżem cieszy się, jeśli
go nie ma, i nie dziwi się, gdy
jest. Ten, kto od krzyża ucieka, ciągle martwi się, by go nie
dosięgnął, a jeśli się to staje,
pogrąża się w nieszczęściu.
Wielki Tydzień to czas szczególnej zadumy nad tajemnicą
krzyża i mądrym do niego podejściem. Syn Boga przyszedł
na ziemię nie po to, by nas od
krzyża uwolnić, by nam krzyż
wyjąć z rąk, lecz po to, by nas
nauczyć twórczego podejścia do niego, by on nas nie tylko nie
niszczył, lecz zbawiał. Sam dał nam przykład. Dobrowolnie wyciągnął rękę po krzyż i zgodził się na cierpienie. Osobiście wytyczył drogę krzyżową wiodącą do świata bez krzyża. Jezus
jednoznacznie ukazał, że tu na ziemi nie można obejść krzyża,
nie można od niego uciec. Szczęśliwy, kto to zrozumie.
Składając w Wielki Piątek pocałunek na drzewie Chrystusowego
krzyża, podziękujmy Mu za to, że nas nauczył najtrudniejszej
sztuki – mądrego podejścia do cierpienia i nieszczęścia.
Ks. Edward Staniek (za: mateusz.pl)

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

Giotto, Wjazd do Jerozolimy, kaplica
Scrovegnich

W liturgii Niedzieli Palmowej spotykają
się dwie tradycje: jerozolimska i rzymska.
Z Jerozolimy wywodzi się radosna procesja z palmami na pamiątkę uroczystego
wjazdu Jezusa do tego miasta. Opisują ten
wjazd wszyscy czterej ewangeliści, co nadaje mu szczególne znaczenie. Zachował
się opis takiej procesji z IV w., ale można
mniemać, że zwyczaj ten był już wtedy
tradycją. Starano się wówczas możliwie jak
najdokładniej odtwarzać sceny z ziemskiego życia Pana Jezusa w tych miejscach,
gdzie historycznie się one wydarzyły.
W sobotę wieczorem odbywała się procesja z Betanii do Jerozolimy, do bazyliki
Anastasis. Procesja ta miała charakter radosnego powitania Chrystusa, z udziałem

dzieci i ich śpiewami. Z Jerozolimy zwyczaj
procesji rozprzestrzenił się na cały Wschód
chrześcijański, a potem także i na Zachód.
Poświęcanie palm wprowadzono do liturgii
dopiero w wieku XI.

W Polsce, jako że palmy są rzadkością,
święci się gałązki wierzbowe z baziami.
Kobiety zatykały te gałązki za krzyże
i obrazy, by strzegły domu od nieszczęść
i zapewniały błogosławieństwo Boże.
dokończenie na str. 3

INTENCJE

MSZALNE

PONIEDZIAŁEK 21.03
06:30 + Eugeniusz Dzierża (od rodziny Kot)
07:00 +Tadeusz Nowak – msza gregoriańska
07:00 + Genowefa, Andrzej, Jerzy Ferdek
08:00 + Zbigniew Kubas
18:30 + Barbara i Jan Śliwińscy w 1. rocznicę śmierci
18:30 +Jan Kozub – 2. rocznica śmierci
18:30 +Józef Wojtas

OG ŁOSZENI A PAR AF I ALNE
▪

Dzisiejsza niedziela otwiera przed nami wyjątkowy czas Wielkiego Tygodnia. To najważniejsze chwile w roku, kiedy przeżywamy Chrystusową Paschę, czyli Jego przejście ze śmierci
do życia.

▪

Od piątku trwają w naszej parafii rekolekcje wielkopostne
dla dorosłych i młodzieży ponadgimnazjalnej. Program
rekolekcji znajdziemy na plakatach na drzwiach kościoła i na
naszej stronie internetowej. Dzisiaj na każdej Mszy św. ogólne
nauki rekolekcyjne. O godz. 16:00 Gorzkie Żale z rekolekcyjnym
kazaniem pasyjnym. Natomiast o godz. 20:30 Msza św. dla młodzieży ponadgimnazjalnej, pracującej i studentów. Spowiedź
rekolekcyjna odbędzie się w poniedziałek i wtorek w godz.
od 6:30 do 10:30 i od 16:30 do 20:30. Gorąco zachęcamy do
skorzystania z Sakramentu Pokuty właśnie w tych terminach.
W te dwa dni zapraszamy także na nauki rekolekcyjne ogólne
o 8:00 i 18:30 oraz na spotkanie biblijne w poniedziałek o godz.
19:30. Rekolekcje głosi ks. Jacek Pawłowski – Rektor
Seminarium Księży Saletynów. Zapraszamy.

▪

W czwartek, piątek i sobotę nie będzie Mszy św. rano. Zapraszamy w te dni wszystkich parafian do udziału w wieczornych
ceremoniach paschalnych – program w tym numerze biuletynu.

▪

W Wielki Piątek wszystkich powyżej 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, natomiast
każdy pomiędzy 18. a 60. rokiem życia zobowiązany jest również do zachowania postu ścisłego.

▪

W Wielką Sobotę Zespół Charytatywny wydawać będzie
paczki ze święconką od godz. 13:00 do 16:00.

▪

Za tydzień Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego –
największe święto wszystkich chrześcijan. Tego dnia kończy
się Święte Triduum Paschalne.

▪

Dziękujemy za ofiary na kwiaty i budowę Grobu Bożego,
składane do skarbonek wystawionych przy balaskach z przodu
kościoła.

▪

Zapraszamy na kiermasze świąteczne przed kościołem.
Prowadzone są przez świetlicę „Przystań”, Klub Seniora z ul.
Rusznikarskiej oraz rodziców i dzieci ze Szkoły Katolickiej im.
Św. Jadwigi. Można nabyć pamiątki i ozdoby wielkanocne,
kartki oraz świąteczne wypieki.

▪

Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszej parafianki, która w tym
tygodniu odeszła do wieczności. Jest to śp. Anna Paciorek
z ul. Stachiewicza 13. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej
wieczne spoczywanie.

WTOREK 22.03
06:30 Za Parafian
07:00 + Czesław Panufnik – 20. rocznica śmierci
07:00 + Piotr Witkoś (od rodziny Salomonów)
08:00 +Józef Biadon – 2. rocznica śmierci
18:30 +Tadeusz Nowak – msza gregoriańska
18:30 +Tomasz Szewczyk
18:30 +Jan Filipowski w 19. rocznicę śmierci oraz + Anna, Franciszek,
Stefania, Jan, Andrzej

ŚRODA 23.03
06:30 +Jan, Władysława Komenda oraz + Jan i Anna Staszel
07:00 + Stefania Cięciwa (od bratanicy z rodziną)
07:00 + Stanisław Ulman – 24. rocznica śmierci, żona Aniela oraz syn
Józef
07:00 + Zofia Biała (od syna z rodziną)
08:00 + Anna Konior – rocznica śmierci
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

CZWARTEK 24.03
18:30 O Boże błogosławieństwo na drodze kapłańskiego powołania
dla Księży pracujących w naszej parafii (od Sióstr Nazaretanek)
18:30 Z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i wypełnienie Ślubów Jasnogórskich Narodu
18:30 O Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Jadwigi z rodziną
18:30 O miłosierdzie Boże i obronę NMP Królowej dla życia zawodowego i związku Magdaleny z Tobiaszem
18:30 + Stanisława Szewczyk – 16. rocznica śmierci
18:30 + Piotr Astromowicz w 1. rocznicę śmierci
18:30 + Marianna, Józef Nazimek oraz + Maria, Antoni Rajda
18:30 + Stanisława w 45. rocznicę śmierci
18:30 + Marianna, Jan, Anna, Edmund Szymanek

PIĄTEK 25.03
18:30 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

SOBOTA 26.03
20:00 Dziękczynna z okazji 49. rocznicy ślubu Marii i Józefa
20:00 +Jadwiga, Bronisława, Stanisław Wiekierak
20:00 + Irena
20:00 + Alfred i Janina Baliccy
20:00 + Maria i Karol Owca oraz ich rodzice
20:00 + Władysław Wójs oraz + Teresa i Stanisław Borowscy
20:00 + Zbigniew Lipski i zmarli z rodziny

NIEDZIELA 27.03
06:30 + Maria i Władysław Kacperczyk oraz + Emilia i Adam
Dasman
08:00 +Tekla i Aleksander Rzechuła
09:30 O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla
wspierających dzieła charytatywne w naszej parafii
10:00 + Roman, Emilia, Wanda, Łucja, Stanisław
11:00 + Zofia Morys – 6. rocznica śmierci
12:30 Za Parafian
17:00 Franciszka i Edward Jastrzębscy oraz zmarli z rodziny Jankiewicz: Teofila i Eugeniusz, Jerzy, Stanisław
18:30 ——————————————————————————————
20:30 ——————————————————————————————

W sobotę 19 marca 2016 roku o godz. 10.30
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w KrakowieŁagiewnikach odbyło się uroczyste błogosławieństwo do posługi nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej Archidiecezji Krakowskiej
z XI grupy. Wśród nich byli dwaj nasi parafianie:
Robert Mleczek i Przemysław Korohoda.
Dzięki ich posłudze wierni – przede wszystkim chorzy – będą
mogli częściej przyjmować do swego serca Pana Jezusa, szczególnie w niedziele i święta. Otoczmy gorącą modlitwą nowych
świeckich pomocników w udzielaniu Komunii św. w naszej parafii,
a także ich 6 starszych braci, prosząc Boga, aby umacniał ich
w tej posłudze, obdarzał zdrowiem i swoim błogosławieństwem.
Już wkrótce na łamach biuletynu czytelnicy będą mogli bliżej poznać nowych szafarzy.

PROGRAM TRIDUUM PASCHALNEGO
WIELKI CZWARTEK
18:30 Msza Wieczerzy Pańskiej z obrzędem umycia nóg
Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji
(kaplica MB)
Adoracja w „ciemnicy” (od 21:00 – Kręgi Rodzin)
22:00 Zakończenie adoracji

Niedziela Palmowa
czyli Męki Pańskiej
dokończenie ze str. 1

WIELKI PIĄTEK
Adoracja w „ciemnicy”:
06:00 Żywy Różaniec
07:00 Szafarze i Koło Radia Maryja
08:00 Służba Liturgiczna
09:00 Młodzież Gimnazjum nr 12
10:00 Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 21
10:30 Droga Krzyżowa dla wszystkich dzieci w górnym kościele
11:00 Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 113 i ze Szkoły Św. Jadwigi
12:00 Młodzież ponadgimnazjalna
13:00 Adoracja indywidualna
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia w kaplicy MB
15:30 Droga Krzyżowa dla dorosłych w górnym kościele
18:30 Liturgia Męki Pańskiej. Przeniesienie Najświętszego
Sakramentu do Bożego Grobu
Adoracja przy Grobie:
21:00 Młodzież oazowa
22:00 Gorzkie Żale cz. III
23:00 Mieszkańcy ul. Batalionu „Skała” AK i Bratysławskiej
24:00 Mieszkańcy ul. Krowoderskich Zuchów
01:00 Mieszkańcy ul. Opolskiej
02:00 Mieszkańcy ul. Rusznikarskiej
03:00 Mieszkańcy ul. Łokietka
04:00 Mieszkańcy ul. Wybickiego, Kluczborskiej, Makowskiego
05:00 Mieszkańcy ul. Stachiewicza, Palacha, Styki, Pod Fortem
06:00 Zespół Charytatywny

WIELKA SOBOTA
07:00-16:00 Adoracja indywidualna
09:00-16:00 Święcenie pokarmów (co 15 minut)
20:00 Liturgia Wigilii Paschalnej z Procesją Rezurekcyjną
(przynosimy świece)

Mężczyźni wtykali także palmy na pola, aby Pan Bóg strzegł zasiewów i plonów przed gradem, suszą i nadmiernym deszczem.
W niektórych regionach kraju przygotowuje się ozdobne palmy,
strojne w kwiaty suszone i sztuczne; organizowane są konkursy
na najpiękniejszą czy najwyższą palmę. Również w naszej parafii istnieje taki zwyczaj. Procesja z palmami odbywa się przed
Mszą św. o godz. 11.00, a po Mszy św. wybierane są i nagradzane najładniejsze palmy.
Procesja z palmami jest z jednej strony upamiętnieniem wydarzenia sprzed wieków, z drugiej zaś – naszym kroczeniem wraz
z Chrystusem ku ofierze, którą dzisiaj jest Msza święta. Ogłaszając Chrystusa Królem zgadzamy się w ten sposób na to, że
nasza droga do Ojca prowadzi zawsze przez krzyż.
W Rzymie jeszcze za czasów św. Leona Wielkiego, papieża
w latach 440-461, Niedziela Palmowa była 2. Niedzielą Pasyjną,
Niedzielą Męki Pańskiej, podczas której odczytywano Pasję według św. Mateusza. Dopiero w XI w. procesja z palmami weszła
na stałe do liturgii rzymskiej i odtąd liturgia ta została wzbogacona o radosne elementy liturgii jerozolimskiej, łącząc w sobie
obydwie tradycje. Dziś w czasie Niedzieli Palmowej odczytujemy
– jako Ewangelię – Mękę Pańską według jednego z trzech ewangelistów synoptycznych: Mateusza, Marka lub Łukasza. W ten
sposób Kościół podkreśla, że triumf Chrystusa i Jego Ofiara są
ze sobą nierozerwalnie związane. W tym roku przypada kolej na
Ewangelię wg św. Łukasza, ale w naszej parafii, z powodu kazania rekolekcyjnego, wysłuchamy Męki w wersji skróconej.
W Niedzielę Palmową obowiązuje czerwony kolor szat liturgicznych.

WIELKA NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

K.H.-Sz.

Msze święte: 6:30, 8:00, 9:30, 10:00 (kaplica), 11:00, 12:30 (chrzcielna), 17:00, 18:30, 20:30. Nieszpory Wielkanocne: 18:00

WIELKANOCNY PONIEDZIAŁEK
Msze święte: 6:30, 8:00, 9:30, 10:00 (kaplica), 11:00, 12:30, 17:00,
18:30, 20:30.

W tym roku pragniemy kontynuować akcję „Słudzy Pana.
Kapłani proszą o modlitwę”. Jej celem jest modlitwa za
kapłanów jako wyraz wspólnej odpowiedzialności za dobro
Kościoła. Akcja będzie miała miejsce w Wielki Czwartek
i polega na podjęciu modlitwy za tych, których Chrystus wybrał i nazwał swoimi przyjaciółmi. Propozycja dotyczy parafii
z całej Polski, także naszej oraz polskich parafii z innych krajów. Więcej szczegółów na stronie kaplani.com.pl

Która najładniejsza?

Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia, także w fazie
początkowej, która poprzedza narodziny.
Jan Paweł II, encyklika Evangelium vitae z 25 marca 1995 r.
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
przypada 25 marca i decyzją Episkopatu
Polski w 1998 r. ustanowiono ten dzień
Dniem Świętości Życia. Wyjątkowo w tym
roku Kościół obchodzi tę uroczystość 4
kwietnia, gdyż dzień 25 marca wypada
w Wielkim Tygodniu. Dlaczego akurat 25
marca? Odpowiedź na to pytanie wynika
z ustalenia daty uroczystości Bożego Narodzenia – 25 grudnia. 9 miesięcy wcześ-

Zwiastowanie, Melozzo da Forli

Miniatury symboli Światowych Dni
Młodzieży – Krzyża i ikony Matki
Bożej S a l u s P o p u l i R o m a n i są
symbolem oczekiwania na to wydarzenie i znakiem przygotowań.
W czasie, gdy coraz więcej osób angażuje
się w organizację spotkania młodych, gdy
spływają zgłoszenia rodzin chętnych, by
zakwaterować pielgrzymów i coraz więcej
osób żyje ideą ŚDM, miniatury peregrynują po domach naszych parafian przyjmujących pielgrzymów.

niej wypada właśnie 25
marca. Wtedy to obchodzimy pamiątkę zwiastowania przez Posłańca Bożego
Maryi Pannie, że zostanie
Matką Syna Bożego.
W dniu tym bronić chcemy
każdego poczętego życia
pod sercem każdej z matek na całym świecie. Jan
Paweł II 26 stycznia 1980 r. w Rzymie
powiedział: „Człowiekiem jest również
nienarodzone dziecko: co więcej, Chrystus w sposób uprzywilejowany utożsamia się z najmniejszymi; jak więc można
nie widzieć szczególnej Jego obecności
w istocie jeszcze nie narodzonej, spośród
wszystkich istot prawdziwie najmniejszej,
najsłabszej, pozbawionej jakiegokolwiek
środka obrony, nawet głosu, która nie
może protestować przeciw ciosom godzącym w jej najbardziej podstawowe
prawa”.
W tym dniu w sposób szczególny spoglądamy nie tylko na swoje życie, które
jest wielkim darem Stwórcy. Nadarza
się też dobra okazja, by zatroszczyć się
o życie tych najbardziej bezbronnych,
poczętych, ale jeszcze nie narodzonych,
którym grozi zagłada. W intencji dziecka
zagrożonego w łonie matki zabiciem możemy podjąć Duchową Adopcję Dziecka
Poczętego Zagrożonego Zagładą.

Gorąco zachęcamy do skorzystania z oka
zji pomodlenia się przed symbolami we
własnym domu, aby modlitwa ta nieustannie ożywiała naszą chrześcijańską
gościnność i przygotowała nas na spotkanie ze świadkami wiary z całego świata! Symbole odbierać można z kościoła
i gościć w swoim domu od niedzieli do
środy, od środy do piątku i od piątku do
niedzieli według harmonogramu, który
jest dostępny w zakrystii i w gablocie poświęconej ŚDM.

Duchowa Adopcja jest mo
dlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie
matki. Trwa tyle, ile ciąża
– 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej
oraz specjalnej modlitwy
w intencji dziecka i jego rodziców. Osoba decydująca
się na adopcję duchową nie
wie, kim jest „jej” dziecko, jego imię zna
tylko Bóg. Wszyscy, którzy pragną złożyć
przyrzeczenia Duchowej Adopcji, mogą
zrobić to w kościele podczas specjalnej
Mszy św., ale również prywatnie. W jakichkolwiek jednak okolicznościach i miejscach
odbywa się przyrzeczenie, konieczne jest
wypełnianie odpowiednich postanowień.
Do modlitw można dołączyć dowolnie wybrane dobre postanowienia, np. częsta
spowiedź i Komunia św., czytanie Pisma
Świętego, post o chlebie i wodzie, walka
z nałogami, pomoc potrzebującym.
Duchową Adopcję może podjąć każdy
wielokrotnie, pod warunkiem wypełniania
poprzednich zobowiązań – nawet osoby
żyjące w związkach niesakramentalnych
czy rozwiedzione. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.
Więcej o tej inicjatywie na stronie
www.duchowa-adopcja.pl

I.K.

