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W I E L K I TY D Z I E Ń

PROGRAM TRIDUUM PASCHALNEGO
WIELKI CZWARTEK
O godz. 18:30 Msza Wieczerzy Pańskiej, z obrzędem
umycia nóg. Po Mszy świętej przeniesienie Najświętszego
Sakramentu do tzw. „ciemnicy” w kaplicy Matki Bożej i adoracja
do 22:00 (od 21:00 prowadzona przez Kręgi Rodzin)

WIELKI PIĄTEK
Adoracja w „ciemnicy”:

Ostatni tydzień Wielkiego
Postu, od Niedzieli Palmowej aż
do Wielkiej Nocy, nazywamy
Wielkim Tygodniem. Dla chrześcijan jest to najświętszy czas
w roku, który powinniśmy wykorzystać na duchowe przygotowanie do tego największego
święta chrześcijańskiego, rezygnując już z zakupów i sprzątania. Na treść wydarzeń Wielkiego Tygodnia składają się: triumfalny wjazd Pana Jezusa do
Jerozolimy w Niedzielę Palmową, ostatnie dyskusje Chrystusa z Sanhedrynem w świątyni,
przepowiednie Chrystusa
o zburzeniu Jerozolimy i o końcu świata, Ostatnia Wieczerza
i Męka Pańska, wreszcie chwalebne Zmartwychwstanie. Obrzędy liturgiczne tych dni mają
pomóc wierzącym w głębokim
przeżyciu Tajemnicy ich zbawienia. Wielki Tydzień ma tak wysoką rangę w liturgii Kościoła,
że nie obchodzi się w tym czasie żadnych uroczystości i wspomnień. Gdyby zaś takie wypadły, odkłada się je na czas
po Wielkanocy i jej oktawie
(np. uroczystość Zwiastowania).
Poniedziałek, wtorek i środa

Wielkiego Tygodnia są dniami
szczególnie poświęconymi sakramentowi pojednania i nie
wyróżniają się niczym, jeśli
chodzi o liturgię. Od Wielkiego
Poniedziałku do Wielkiej Środy
włącznie, według opisu ewangelistów, Pan Jezus dzień spędzał w Jerozolimie i nauczał
w świątyni, a na noc udawał się
do odległej o około 3 km Betanii, aby tam przenocować.
Gościny Jemu i Jego uczniom
udzielał w swoim domu Łazarz,
niedawno wskrzeszony z grobu.
W Wielki Czwartek rano odbywa się szczególna Msza św.
We wszystkich kościołach katedralnych biskup diecezjalny
wraz z kapłanami odprawia
Mszę św. Krzyżma. Podczas
niej biskup święci oleje
(katechumenów, chorych i krzyżmo), które przez cały rok służą
przy udzielaniu sakramentów
chrztu, namaszczenia chorych
i święceń kapłańskich. Kapłani
koncelebrujący ze swoim biskupem odnawiają przyrzeczenia
kapłańskie. Msza Krzyżma jest
wyrazem jedności i wspólnoty
duchowieństwa diecezji.
K.H.-Sz.
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Żywy Różaniec
Szafarze i Koło Radia Maryja
Służba Liturgiczna
Młodzież Gimnazjum nr 12
Dzieci ze Szkoły Podst. nr 21
Droga Krzyżowa dla wszystkich dzieci w górnym kościele
Dzieci ze Szkoły Podst. nr 113 i ze Szkoły Św. Jadwigi
Młodzież ponadgimnazjalna
Adoracja indywidualna
Koronka do Bożego Miłosierdzia w kaplicy MB
Droga Krzyżowa dla dorosłych w górnym kościele
Liturgia Męki Pańskiej, a po niej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu i całonocna adoracja
Adoracja przy Grobie:
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Młodzież oazowa
Gorzkie Żale cz. III
Mieszkańcy ul. Krowoderskich Zuchów
Mieszkańcy ul. Opolskiej
Mieszkańcy ul. Rusznikarskiej
Mieszkańcy ul. Łokietka
Mieszkańcy ul. Wybickiego, Kluczborskiej, Makowskiego
Mieszkańcy ul. Stachiewicza, Palacha, Styki, Pod Fortem
Mieszkańcy ul. Batalionu „Skała” AK i Bratysławskiej
Zespół Charytatywny

WIELKA SOBOTA
7:00–18:00 Adoracja indywidualna
9:00–17:00 Święcenie pokarmów (co 15 minut)
20:00 Liturgia Wigilii Paschalnej z Procesją Rezurekcyjną
(przynosimy świece)

WIELKA NIEDZIELA
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

W PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY MSZE ŚW.
BĘDĄ ODPRAWIANE W PORZĄDKU NIEDZIELNYM

INTENCJE

MSZALNE

PONIEDZIAŁEK 30.03
06:30 + Maria Cepiga – msza gregoriańska
06:30 + Władysław Wiatr (od brata Jana)
07:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne
łaski dla Lidii i jej rodziny
07:00 + Józefa Perska w 1. rocznicę śmierci i zmarły mąż Leopold
w 6. rocznicę śmierci
07:00 + Joanna Mojeścik (od rodziny Wojtasów)
08:00 + Krystyna Haber – msza gregoriańska
08:00 + Karol i Magdalena Grochot
18:30 + Wanda Koćma – ostatnia msza gregoriańska
WTOREK 31.03
06:30 + Józef Chlebek – 16. rocznica śmierci oraz + Czesława i Jan
06:30 + Władysław Wiatr (od brata Eugeniusza)
07:00 + Krystyna Haber – msza gregoriańska
07:00 + Marian i Hieronim – o miłosierdzie Boże
08:00 + Maria Cepiga – msza gregoriańska
08:00 + Jan Kozub – 1. rocznica śmierci
18:30 + Tadeusz Duda
ŚRODA 01.04
06:30 + Władysław Wiatr (od siostry Genowefy)
06:30 + Maria, Franciszek i Józefa Rutkowscy
07:00 + Józef i Józefa
07:00 + Stanisław Nowotny – 7. rocznica śmierci
08:00 + Stanisław Meus – 1. rocznica śmierci
08:00 + Halina Wójcik w 2. rocznicę śmierci oraz + Stanisław
Warmuz w 11. rocznicę śmierci
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
CZWARTEK 02.04
18:30 O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Księży
z naszej parafii (intencja od ss. Nazaretanek)
18:30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski i opiekę
Matki Bożej dla s. Grażyny
18:30 O opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Kapłanów parafii
św. Jadwigi Królowej (intencja od Parafianki)
18:30 + Alfreda Kubat w rocznicę śmierci
18:30 + Ryszard
18:30 + Anna Wiśniak
18:30 + Bronisława, Stanisław Kucharz
18:30 + Józef Dańda
PIĄTEK 03.04
18:30 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
SOBOTA 04.04
20:00 W intencji Kingi w 3. rocznicę urodzin o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej
20:00 + Maria, Władysław Kacperczyk i zmarli z rodziny, Emilia
i Adam Dasman i zmarli z rodziny
20:00 + Krzysztof Rymarczyk – 1. rocznica śmierci
20:00 + Ryszard Musiał
20:00 + Stanisław Grzybek – pierwsza msza gregoriańska
20:00 + Maksymilian Bleński
20:00 + Wiktoria i Antoni Kiszka
20:00 + Irena Wojtas w 16. rocznicę śmierci i zmarli z rodzin:
Czachurów i Wojtasów
NIEDZIELA 05.04
06:30 + Stanisław Grzybek – msza gregoriańska
08:00 + Tekla i Aleksander Rzechuła
09:30 + Adam Anioł – pierwsza msza gregoriańska
10:00 + Stefan Gracz – pierwsza msza gregoriańska
11:00 O potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Kazimiery
i Roberta z racji urodzin
12:30 Za Parafian
12:30 + Maria
17:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Iwony
Węgrzynek-Doniec i całej jej rodziny
18:30 + Maria i Leopold oraz Mieczysław Feliksiewicz
20:30 + Józef Michalski

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
 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. Na
każdej Mszy św. poświęcenie palm, a o godz. 11:00 procesja
z palmami na pamiątkę tryumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Wtedy też nagrodzimy najpiękniejsze i największe palmy.
 W czwartek, piątek i sobotę nie będzie mszy świętych
rano. Zapraszamy w te dni wszystkich parafian do udziału
w wieczornych ceremoniach paschalnych.
 Za tydzień Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Tego dnia
kończy się Święte Triduum Paschalne. Jest to największe Święto
wszystkich chrześcijan.
 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. Krowoderskich Zuchów 6 oraz wolontariuszy ŚDM. Można
nabyć pamiątki i ozdoby wielkanocne oraz kartki świąteczne.
 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 oraz polskich
parafii z innych krajów, a także naszej. Więcej szczegółów na
stronie internetowej www.kaplani.com.pl
 Przypominamy, że nasz oddział Akcji Katolickiej prowadzi
zbiórkę zbędnych książek, które będą przeznaczone na parafialny kiermasz książki w czerwcu tego roku. Parafianie mogą dostarczać przeczytane książki do punktu przy kościele parafialnym pod
kładką we wtorki w godzinach 17.00–18.30, począwszy od 24 marca aż do końca maja. Książki mogą być również odbierane przez
członków Akcji Katolickiej z miejsca zamieszkania tych osób, które
nie mogą same ich dostarczyć do kościoła. W tym celu prosimy
kontaktować się pod numerem telefonicznym: 502-252-945.
 Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
w tym tygodniu odeszli do wieczności. Są to: śp.: Jan Baran
z ul. Rusznikarskiej 14, Jadwiga Litwa z ul. Rusznikarskiej 1,
Krystyna Pietrzyk z ul. Palacha 13 oraz Jan Śliwiński

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

PROGRAM NA DWA OSTATNIE DNI
REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

„BÓG – TY – JA”
PONIEDZIAŁEK, 30.03
6:30–10:30 Spowiedź święta (przerwa od 8:15 do 9:00)
8:00 Msza św. z nauką ogólną
16:30–20:30 Spowiedź święta (przerwa od 18:30 do 19:15)
18:30 Msza św. z nauką ogólną
19:30 Spotkanie biblijne (pytania i odpowiedzi)
20:30 Spotkanie dla młodzieży ponadgimnazjalnej, pracującej
i studentów

WTOREK, 31.03
6:30–10:30 Spowiedź święta (przerwa od 8:15 do 9:00)
8:00 Msza św. z nauką ogólną (składka na potrzeby rekolekcji)
16:30–20:00 Spowiedź święta (przerwa od 18:30 do 19:15)
18:30 Msza św. z nauką ogólną i błogosławieństwem
rekolekcyjnym (składka na potrzeby rekolekcji)

T R I D U U M PA S C H A L N E
Szczytem roku liturgicznego i Wielkiego
Tygodnia jest Święte Triduum (trzy dni)
Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego, które rozpoczyna się w naszej
parafii w Wielki Czwartek wieczorem
Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej o godz.
18.30. Ma ona charakter bardzo uroczysty. Jest dziękczynieniem za ustanowienie
Eucharystii oraz kapłaństwa służebnego.
Ostatnia Wieczerza, którą Jezus spożywał z apostołami, była tradycyjną ucztą
paschalną, przypominającą wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej. Wszystkie gesty
i słowa Jezusa, błogosławieństwo chleba
i wina nawiązują do żydowskiej tradycji.
Jednak Chrystus nadał tej uczcie nowy
sens. Mówiąc, że poświęcony chleb jest
Jego Ciałem, a wino Krwią, ustanowił
Eucharystię. Równocześnie nakazał apostołom: To czyńcie na Moją pamiątkę.
Tradycja upatruje w tych słowach ustanowienie służebnego kapłaństwa, szczególne włączenie apostołów i ich następców w jedyne kapłaństwo Chrystusa.
W liturgii podczas śpiewu hymnu
Chwała na wysokości Bogu, którego nie
było przez cały Wielki Post, biją dzwony.

Po homilii ma miejsce obrzęd umywania
nóg. Główny celebrans umywa stopy
dwunastu mężczyznom. Przypomina to
gest Chrystusa i wyraża prawdę, że Kościół, tak jak Chrystus, jest nie po to,
żeby mu służono, lecz aby służyć.
Po Mszy św. rusza procesja do tzw.
ciemnicy, która w naszej parafii urządzona jest w kaplicy Matki Bożej. Tam rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu. Do godz. 21.00 adorujemy Pana
Jezusa w ciszy, potem godzinną adorację
poprowadzą tradycyjnie Kręgi Rodzin. Od
godz. 22.00 do rana Pan Jezus pozostanie w ciemnicy sam.
Wymownym znakiem odejścia Jezusa,
który po Ostatniej Wieczerzy został pojmany, jest ogołocenie centralnego miejsca świątyni, czyli ołtarza. Aż do Wigilii
Paschalnej ołtarz pozostaje bez obrusa,
świec i wszelkich ozdób.
Wielki Piątek to dzień Krzyża. Do
godz. 15.00 w ciemnicy będzie się odbywać adoracja prowadzona przez grupy
parafialne. Natomiast w kościele o 15.00
odprawimy koronkę do Miłosierdzia Bożego, a o 15.30 nabożeństwo drogi krzyżo-

Obrzęd obmycia nóg nawiązuje symboliką do gestu Chrystusa z Wieczernika

wej. O 18.30 rozpocznie się niepowtarzalna wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej.
Celebrans i asysta wchodzą w ciszy.
Przed ołtarzem celebrans przez chwilę
leży krzyżem, a po modlitwie wstępnej
czytane jest proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków. Następnie czyta się lub śpiewa,
zwykle z podziałem na role, opis Męki
Pańskiej według św. Jana.
Po homilii w bardzo uroczystej modlitwie wstawienniczej Kościół poleca Bogu
siebie i cały świat, wyrażając w ten sposób pragnienie samego Chrystusa, aby
wszyscy byli zbawieni. Szczególnie przejmujące są modlitwy o jedność chrześcijan, prośba za niewierzących i za żydów.
Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletową materią Krzyż wnosi się
przed ołtarz. Celebrans stopniowo odsłania ramiona Krzyża i śpiewa trzykrotnie:

Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło
zbawienie świata, na co wierni odpowiadają klękając: Pójdźmy z pokłonem. Po

liturgii Krzyż zostaje w widocznym i dostępnym miejscu, tak by każdy wierny
mógł go adorować. Aż do Wigilii Paschalnej jest on najważniejszym punktem
w kościele. Przyklęka się przed nim, tak jak
normalnie przyklęka się przed Najświętszym Sakramentem. Po adoracji Krzyża
z ciemnicy przynosi się Najświętszy Sakrament i wiernym udziela się Komunii.
Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku
jest procesja do Grobu Pańskiego. Na
podwyższeniu umieszczonym przy Grobie
wystawia się Najświętszy Sakrament
w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem – symbolem całunu,
w który owinięto ciało zmarłego Chrystusa. Cały wystrój Grobu ma kierować uwagę na Ciało Pańskie. Przy Grobie przez
całą noc i sobotę trwa adoracja, aż do
godz. 17.00. Przy okazji adoracji Krzyża
składamy dobrowolne ofiary na utrzymanie Grobu Bożego w Jerozolimie. O godz.
22.00 śpiewamy 3. część Gorzkich Żali.
Dokończenie na str. 4

Dokończenie ze str. 3
Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. Dla uczniów Jezusa był to dzień
największej próby. Według Tradycji apostołowie rozpierzchli się po śmierci Jezusa,
a jedyną osobą, która wytrwała w wierze,
była Bogurodzica. Dlatego też każda sobota jest w Kościele dniem maryjnym.
Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych: chleba
– na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; mięsa – na pamiątkę baranka paschalnego, którego
spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajek,
które symbolizują nowe życie. W naszym
kościele święcenie pokarmów odbywa
się od godz. 9.00 do 17.00 co 15 minut.
Wielki Piątek i Wielka Sobota to
jedyny czas w roku, kiedy Kościół nie
sprawuje Mszy św.
Wigilia Paschalna zaczyna się
w sobotę po zachodzie słońca (u nas
o 20.00). Rozpoczyna ją liturgia światła.
Na zewnątrz kościoła kapłan święci
ogień, od którego następnie zapala się
Paschał – wielką woskową świecę symbolizującą zmartwychwstałego Chrystusa.

Święcenie pokarmów wielkanocnych

Na Paschale kapłan żłobi znak krzyża,
wypowiadając słowa: Chrystus wczoraj

i dziś, początek i koniec, Alfa
i Omega. Do Niego należy czas
i wieczność, Jemu chwała i panowanie
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Umieszcza się tam również pięć
ozdobnych czerwonych gwoździ, symbolizujących rany Chrystusa, oraz aktualną datę. Następnie Paschał ten celebrans wnosi do okrytej mrokiem świątyni, śpiewając trzykrotnie Światło Chrystusa, a wierni odpowiadają Bogu niech
będą dzięki. Zapalają przy tym od niego
swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło. Niezwykle wymowny jest
widok rozszerzającej się jasności, która
w końcu wypełnia cały kościół. Zwieńczeniem obrzędu światła jest uroczysta
pieśń (Pochwała Paschału) – Exsultet,
która zaczyna się od słów: Weselcie się

już zastępy Aniołów w niebie! Weselcie Celebracja Wigilii Paschalnej
się słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony oznajmić leżącym w grobach, że Chrystus
głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki zmartwychwstał i zwyciężył śmierć.
odnosi zwycięstwo!
Triduum Paschalne kończą nieszpory
Dalsza część liturgii paschalnej to czytania przeplatane psalmami. Przypominają
one całą historię zbawienia, poczynając
od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii
o Zmartwychwstaniu Jezusa. Tej nocy
powraca po blisko pięćdziesięciu dniach
uroczysty śpiew Alleluja. Celebrans dokonuje poświęcenia wody, która przez cały
rok będzie służyła przede wszystkim do
chrztu. Czasami, na wzór pierwotnych
wspólnot chrześcijańskich, w noc paschalną chrzci się katechumenów, udzielając
im zarazem bierzmowania i pierwszej
Komunii św. Wszyscy wierni odnawiają
swoje przyrzeczenia chrzcielne, wyrzekając się grzechu, szatana i wszystkiego, co
prowadzi do zła oraz wyznając wiarę
w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Wigilia Paschalna kończy się Eucharystią
i procesją rezurekcyjną. Procesja ta pierwotnie obchodziła cmentarz, który zwykle
znajdował się w pobliżu kościoła, by

w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.
Wbrew pozorom trwa ono nie cztery, ale
trzy dni. Jest to związane z żydowską rachubą czasu; każde święto rozpoczyna
się już poprzedniego dnia wieczorem po
zachodzie słońca. Tak więc pierwszy
dzień Świętego Triduum Paschalnego
rozpoczyna się od Mszy Wieczerzy Pańskiej w czwartek, a kończy Liturgią Męki
Pańskiej w piątek przed wieczorem. Jest
to zgodne z Ewangelią, która mówi, że
ciało Jezusa spoczęło w grobie jeszcze
przed nastaniem szabatu. Drugi dzień to
czas liturgicznej ciszy i smutku. Kościół
nie sprawuje Mszy św., a Komunię św.
mogą, w formie wiatyku, przyjmować
jedynie umierający. W sobotę przed
wieczorem kończy się „dzień żałoby".
Rozpoczyna się trzeci dzień, w którym
Chrystus zmartwychwstał. Nastaje święta Noc Zmartwychwstania, podczas której powstaje z martwych Chrystus Pan
– Słońce, które nie zna zachodu.
K.H.-Sz.

