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Jezus szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy.
Gdy przybliżył się do Betfage i Betanii, ku górze
zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów,
mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a
wchodząc do niej, znajdziecie uwiązane oślę, którego
nie dosiadał żaden człowiek. Odwiążcie je i
przyprowadźcie. A gdyby was kto pytał: „Dlaczego
odwiązujecie?”, tak powiecie: „Pan go potrzebuje”».
Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im
powiedział. A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego
właściciele: «Czemu odwiązujecie oślę?»
Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje».
I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie
swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali
swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry
Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić
radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I
mówili głosem donośnym: «Błogosławiony Król, który
przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na
wysokościach».
Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do
Niego: «Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom!»
Odrzekł: «Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie
wołać będą».

Fragment powyższej ewangelii, odczytywany przed
uroczystą procesją wejścia do kościoła w dzisiejszą niedzielę,
koresponduje z całością odczytywanego podczas liturgii Słowa opisu
Męki Pańskiej. Tłum, który kilka dni wcześniej skandował cześć
Jezusa i wyznawał go jako swojego króla, bardzo szybko ulega
tendencjom odwrotnym – jest zdeterminowany, by Jezusa skazać na
śmierć krzyżową i w konsekwencji do tego doprowadza.
Widzimy najpierw, że Jezus jednak też jest
zdeterminowany – idzie na przedzie, zdążając do Jerozolimy. Co
mógł myśleć? Jaka to była droga? Całkowitego oddania. Można
sobie wyobrazić, że każdy kilometr bliżej Jerozolimy, każdy dzień
przybliżający wzgórze jerozolimskie był dniem oddawania siebie
Ojcu.
W końcu, spełniając proroctwo (Za 9,9), przekracza bramę
Jerozolimy wśród tłumu skandującego na Jego cześć, ścielącego
swe płaszczy pod jego nogi, rzucającego palmy dla uczczenia króla.
Wielu na tym etapie chętnie by się zatrzymało. Nie ma sensu nic
więcej, skoro tłum okrzykuje Go królem. On wprawdzie jest królem
– ale nie w złotej koronie, tylko w koronie z ciernia. Łatwo przyjąć
za swojego tego króla, który czyni wielkie cuda, zapowiada nowe
królestwo, ale dużo trudniej króla pobitego, odartego z szat, w
płaszczu purpurowym (ot, choćby tego z obrazu Ecce homo Adama
Chmielowskiego). Gdy król nie odpowiada oczekiwaniom, to
„hosanna” szybko zmienia się w „ukrzyżuj!”. Ostatecznie trzeba się
opowiedzieć, jakie hasło skanduje dzisiaj moje serce.
Ks. Krzysztof
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Z orędzia Papieża Franciszka na Wielki Post 2019

Warunki dobrej spowiedzi

Pościć, czyli uczyć się zmieniać nasz stosunek do
innych i do stworzeń: przechodzić od pokusy
"pożerania" wszystkiego, celem zaspokojenia naszej
chciwości, do umiejętności cierpienia z miłości, która
może wypełnić pustkę naszego serca.
Modlić się, aby umieć wyrzec się bałwochwalstwa
i samowystarczalności naszego ja i uznać,
że potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia.
Dawać jałmużnę, czyli porzucić nierozsądny styl życia
i gromadzenie wszystkiego dla siebie w iluzji
zabezpieczania przyszłości, która do nas nie należy.

Kończący się czas Wielkiego Postu, a już właściwie perspektywa Święta Zmartwychwstania Pańskiego skłania nas
do klęknięcia w konfesjonale...Pięć warunków dobrej spowiedzi pomaga pełniej zrozumieć dar tego sakramentu.

1. Rachunek sumienia
Pierwszy z warunków dobrej spowiedzi stanowi jakby
punkt startowy dobrego przygotowania się do spowiedzi.
Do prawidłowego rozeznania dobra i zła w naszym sercu
konieczna jest łaska Ducha Świętego. Człowiek nie zawsze
jest w stanie prawidłowo rozeznać, co jest dobre, a co jest
złe, co jest grzechem, a co nim nie jest. Prawidłowością
jest, że sumienie człowieka, który często korzysta z sakramentu pojednania, jest bardziej wrażliwe i zdolne do
rozpoznania grzechu. Natomiast ludzie, którzy rzadko
korzystają z łaski pojednania, niejednokrotnie mają serca
zatwardziałe i obojętne. Dlatego też zalecany jest
codzienny rachunek sumienia. Jeśli każdego dnia
znajdziemy chwilę na przeanalizowanie swojego
zachowania, to przygotowanie do spowiedzi stanie się
łatwiejsze, a zarazem bardziej skrupulatne. Pozwoli to
prawidłowo kształtować nasze sumienia.

2. Żal za grzechy
Warunek ten jest konieczny dla ważności sakramentu
pokuty. Żal powinien zrodzić się w duszy człowieka, który
staje w prawdzie o sobie, o swojej słabości, a także w
prawdzie o nieskończonej miłości Boga do człowieka. Z Katechizmu Kościoła Katolickiego (dalej KKK) dowiadujemy
się o dwóch rodzajach żalu – doskonałym i niedoskonałym.
Żal doskonały skupia się na Bogu, a niedoskonały na sobie
samym.

3. Mocne postanowienie poprawy
Po prawidłowo przeprowadzonym rachunku sumienia
i wzbudzeniu żalu za popełnione grzechy, naturalnym jest
postanowienie poprawy. To wewnętrzne pragnienie, by
zupełnie odrzucić grzech i wszelkie okoliczności do
grzechu prowadzące. Musi być ono możliwe do
wykonania, związane z popełnionymi grzechami oraz
skupione na konkretnym grzechu. Ważne jest, by
pamiętać o usunięciu okoliczności, które sprzyjają
popełnianiu konkretnych grzechów.
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4. Szczera spowiedź
Szczere wyznanie grzechów jest istotą sakramentu
pojednania. Materią tego sakramentu jest grzech ciężki
(śmiertelny), czyli taki, który prowadzi do zerwania
więzi z Bogiem. Mając świadomość popełnienia takiego
grzechu, nie można przyjmować Komunii świętej,
dopóki nie uzyska się rozgrzeszenia sakramentalnego.
„Na spowiedzi penitenci powinni wyznać wszystkie
grzechy śmiertelne, których są świadomi po dokładnym
zbadaniu siebie, chociaż byłyby najbardziej skryte” (KKK
1456). Należy podkreślić, że zatajenie grzechu ciężkiego
czyni spowiedź nieważną.
Nieco inaczej, zgodnie z nauką Kościoła, rzecz się ma
z grzechami lekkimi (powszednimi). Nie jest wymagane
spowiadanie się z nich i można popełniając je
przyjmować Komunię świętą. Jednak zwracanie uwagi
na codzienne złe skłonności, walka z nimi i wyznawanie
także tych win u kratek konfesjonału, będzie
niewątpliwie owocowało kształtowaniem naszego
sumienia i doskonaleniem naszej codziennej postawy.

5. Zadośćuczynienie
Zgodnie z nauką KKK zadośćuczynienie jest przede
wszystkim wynagrodzeniem wyrządzonych bliźniemu
win, np.: oddaniem skradzionej rzeczy, przywróceniem
dobrego imienia itp. Działania te, w połączeniu z modlitwą, służą przywróceniu porządku i dobrej relacji z Bogiem i bliźnim. Zadośćuczynienie, zwane także pokutą,
może mieć zatem formę modlitwy, zgłębienia Słowa
Bożego, jakiejś ofiary, uczynku miłosierdzia, służby
bliźniemu, dobrowolnego wyrzeczenia, cierpienia, a także cierpliwej akceptacji codzienności, którą dźwigamy.
„Rozgrzeszenie gładzi grzech, ale nie usuwa wszelkich
nieporządków spowodowanych przez grzech. Grzesznik
uwolniony z grzechu musi jeszcze odzyskać pełne
zdrowie duchowe” (KKK 1459).

Ewa Rola

Hosanna Synowi Dawida!
Niedziela Palmowa (niedziela Męki Pańskiej)
rozpoczyna Wielki Tydzień.
W tym dniu na wszystkich mszach świętych obchodzone są dwa doniosłe wydarzenia.
Pierwsze to uroczysty wjazd Pana Jezusa
do Jerozolimy.
Z Góry Oliwnej, z Betfage do Miasta Świętego na
osiołku przybywa Król - Mesjasz. Wraz z uczniami
witany jest radośnie, tłum wiernych ścieli przed nim
płaszcze i macha gałązkami palmowymi. Wypełniają
się zapowiedzi Zachariasza i Joela o przyjściu mesjasza
(Za 14,4-5; Jl 3, 3-4.2).
Liturgia kościoła wspomina ten dzień poprzez
czytania, procesje i poświęcenie palm.
Procesje były najpierw organizowane w Jerozolimie;
już w IV wieku istniała procesja z Betanii do Jerozolimy,
w której patriarcha otoczony tłumem ludzi wsiadał na
osiołka i wjeżdżał na nim do Świętego Miasta. Według
zapisów (381-384) chrześcijańskiej pątniczki Egerii
orszak wkraczał do Bazyliki Zmartwychwstania, gdzie
odbywała się uroczysta liturgia.
W wielu kościołach ten zwyczaj nadal jest
kultywowany, w innych odbywa się tylko poświęcenie
przyniesionych palm. Palmy symbolizują odradzające
się życie w Bogu poprzez Zmartwychwstanie Pańskie.
Tradycyjne wiązanki przygotowywane są z gałązek
wierzbowych z baziami, z liści bukszpanu, borówek,
modrzewiu, z ziół i suszonych kwiatów. Po ich
poświęceniu zanosi się je do domów, umieszcza
w wazonach, zatyka w obrazy i krzyże, aby strzegły
domowników i zapewniły błogosławieństwo Boże.
Z tych gałęzi po spaleniu powstanie popiół, którym
w następnym roku w Środę Popielcową kapłan posypie
głowy.

Drugim ważnym momentem Mszy Świętej w Niedzielę Palmową jest czytanie Męki Pańskiej według
św. Mateusza, Marka lub Łukasza.
Obok radosnego hosanna, jest zapowiedź męki
i śmierci Chrystusa. Wybrzmiewają nuty żałobne.
Wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy to przecież droga
prowadząca na Krzyż i Golgotę. To wielka samotność
Syna Bożego, jego obawa i lęk („Ojcze, jeśli chcesz,
zabierz ode mnie ten kielich”) oraz gotowość
poniesienia najwyższej ofiary („Nie moja wola, lecz
Twoja niech się stanie”- Łk 22,42).
W Niedzielę Palmową w 1936 roku święta Faustyna
odnotowała w swoim Dzienniczku :
„Widziałam Pana Jezusa siedzącego na oślątku
i uczniów, i wielkie rzesze, które szły razem z Panem
Jezusem rozradowane, z gałęziami w ręku, i jedni
rzucali je pod nogi, gdzie jechał Pan Jezus, a inni
trzymali gałązki w górze, skacząc i wyskakując przed
Panem, i nie wiedzieli, co czynić z radości. I widziałam
drugą rzeszę, która wyszła naprzeciw Jezusowi, tak
samo z rozradowanym obliczem i z gałęziami w rękach,
i nieustannie wykrzykiwali z radości, i dzieci małe - ale
Jezus był bardzo poważny i dał mi poznać Pan, jak
cierpiał w tym czasie. I w tej chwili nic nie widziałam,
tylko Jezusa, który miał Serce przesycone
niewdzięcznością [ludzi]...
21 III 1937. Niedziela Palmowa. W czasie mszy św.
dusza moja została pogrążona w goryczy i cierpieniach
Jezusa. Jezus dał mi poznać, ile cierpiał w tym
triumfalnym pochodzie. Hosanna odbijało się w Sercu
Jezusa echem - ukrzyżuj. Dał mi Jezus odczuć to
w sposób szczególny.”
Maria Rusiecka
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… dokończenie z poprzedniej strony
Najważniejszym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej
jest adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem 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: "Pójdźmy z pokłonem".
Po liturgii Krzyż zostaje w widocznym i dostępnym
miejscu, tak by każdy wierny mógł go adorować. 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 ołtarzu umieszczonym przy Grobie lub na innym
specjalnym miejscu wystawia się Najświętszy Sakrament
w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem symbolem całunu, w który owinięto ciało zmarłego
Chrystusa. Najczęściej w kościołach adoracja trwa do
północy, tak by każdy znalazł czas, by przyjść i adorować
Chrystusa.
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.

14 kwietnia 2019

Dodatek specjalny

W i e l k i

Liturgia wielkosobotnia to święto nad świętami. Ta
najważniejsza część Triduum Paschalnego rozpoczyna
się w noc przed Niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego.
Według tradycji judaistycznej nowy dzień rozpoczyna
się właśnie po zachodzie słońca. Nabożeństwo w Wielką
Sobotę należy zatem już do niedzieli.
Wszystko zaczyna się po zmierzchu; przed gmachem
kościoła kapłan święci ogień, od którego później
zapalony zostanie paschał – duża świeca z wosku
pszczelego, która jest symbolem zmartwychwstania
Chrystusa. Na paschale kapłan kreśli krzyż oraz dwie
litery alfabetu greckiego - pierwszą, Alfę i ostatnią,
Omegę. Oznacza to, że Bóg był na początku wszystkiego,
i że na końcu czasów zstąpi w chwale jako Najwyższy
sędzia. Na świecy umieszcza się również bieżący rok
oraz pięć gron, które symbolizują rany Chrystusa.
Zapalony paschał wnosi się do świątyni. U jej progu, na
środku i przed ołtarzem celebrans zatrzymuje się,
śpiewając “Światło Chrystusa”, na co lud odpowiada
“Bogu niech będą dzięki”. Uczestniczący w
nabożeństwie odpalają od paschału własne świece,
podając sobie światło, po czym rozbrzmiewa Orędzie
Wielkanocne, tzw. Exultet, rozpoczynające się od słów
“Weselcie się, zastępy aniołów w niebie”.
Liturgia słowa jest tej nocy niezwykle bogata:
obejmuje aż dziewięć czytań biblijnych, siedem ze
Starego Testamentu, jedno czytanie z Listów
Apostolskich oraz Ewangelię.

Czytania są przeplecione psalmami i dobrane w taki
sposób, by wierni mogli przypomnieć sobie całą historię
Zbawienia. Po ostatnim czytaniu starotestamentalnym
rozbrzmiewa hymn “Chwała na wysokości Bogu”, podczas
którego grają organy, biją dzwony oraz dzwonki. Po
uroczystym hymnie celebrans odmawia kolektę.
Następnie lektor odczytuje epistołę, a później śpiewane
jest uroczyste alleluja i psalm responsoryjny. Potem
kapłan czyta Ewangelię i wygłasza homilię.
Po homilii następuje liturgia chrzcielna. Po
odśpiewaniu litanii do wszystkich świętych błogosławi
się wodę, a wierni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne.
Jeżeli we wspólnocie znajdują się katechumeni, udziela
się im sakramentu chrztu oraz bierzmowania.
Liturgia eucharystyczna nie różni się znacząco od
tej sprawowanej w czasie zwykłej mszy niedzielnej. Po
liturgii eucharystycznej wierni przyjmują Ciało
Chrystusa.

Gdańsk Jasień 2019
Czuwanie przy Ciemnicy

WIELKI
C Z WA RT E K

g. 18.00
g. 19.30
g. 20.00
g. 21.00-22.00
g. 21.30
g. 22.30

MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ
Gorzkie Żale
Różaniec – Tajemnice Światła
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
Adoracja prowadzona ze śpiewem
Liturgia Godzin: Kompleta na zakończenie dnia

Czuwanie przy Ciemnicy i Grobie Pańskim
g. 8.00
Liturgia Godzin: Jutrznia z Godziną czytań
g. 9.30
Czuwanie Wspólnoty ministranckiej
g. 10.00-11.00 Próba liturgiczna
Czas adoracji indywidualnej
g. 15.00
Droga krzyżowa i Koronka do Bożego Miłosierdzia
g. 16.00
Różaniec – Tajemnice Bolesne
g. 18.00
LITURGIA NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIEJ
g. 19.30
Gorzkie Żale
g. 20.00-20.30 Szkoła Maryi, Bractwo św. Pawła, Ruch Rodzin Nazaretańskich
g. 20.30
Śpiew Lamentacji Proroka Jeremiasza
g. 21.00-22.00 Wspólnota Krwi Chrystusa
g. 22.00-22.30 Wspólnota Marana tha
g. 22.30
Liturgia Godzin: Kompleta na zakończenie dnia

WIELKI
PIĄTEK

Czuwanie przy Grobie Pańskim

Liturgię Wielkiej Soboty kończy procesja
rezurekcyjna.
Celebrans,
niosący
Najświętszy
Sakrament, okrąża budynek kościoła, a za nim kroczy
orszak wiernych. Procesja ta ma na celu radosne
głoszenie
Zmartwychwstania
i
wezwanie
do
uczestnictwa w triumfie Chrystusa nad śmiercią. Po
powrocie do świątyni kapłan błogosławi lud
Najświętszym Sakramentem. Następuje uroczyste
rozesłanie.

Joanna Błędzka

Ty d z i e ń

TRIDUUM PASCHALNE

Ewa Rola

WIELKA SOBOTA
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WIELKA
S O B O TA

g. 8.00
Liturgia Godzin: Jutrznia z Godziną czytań
g. 9.00
Czuwanie Wspólnoty ministranckiej
g. 9.30-11.00 Próba liturgiczna
g. 11.00
Wspólnota Domowego Kościoła
g. 12.00
Adoracja dzieci z parafii
g. 15.00
Koronka do Bożego Miłosierdzia
g. 15.15
Wspólnota Krwi Chrystusa
g. 19.00
Różaniec – Tajemnice Chwalebne
g. 20.00
LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ
po liturgii
Adoracja z uwielbieniem na cześć Zmartwychwstałego
Pana
10.00-16.00
co 30 minut oraz o 17.00
święcenie pokarmów w dolnym Kościele

KAPŁAŃSTWO
Wielki Czwartek, prócz ustanowienia Sakramentu
Eucharystii, to dzień ustanowienia również
Sakramentu Kapłaństwa.
Katechizm Kościoła Katolickiego głosi tak: „Biskup
otrzymuje pełnię sakramentu święceń, która włącza go do
Kolegium Biskupów i czyni widzialną głową powierzonego
mu Kościoła partykularnego. Biskupi jako następcy
Apostołów i członkowie kolegium mają udział w odpowiedzialności apostolskiej i w posłaniu całego Kościoła
pod zwierzchnictwem papieża, następcy św. Piotra.
Prezbiterzy są zjednoczeni z bis-kupami w godności
kapłańskiej, a równocześnie zależą od nich w wykonywaniu swoich zadań duszpasterskich: są powołani, by
być roztropnymi współpracownikami biskupów. Tworzą oni
wokół swojego biskupa prezbiterium, które wraz z nim jest
odpowiedzialne za Kościół partykularny. Otrzymują od
biskupa misję kierowania wspólnotą parafialną lub
określoną funkcję kościelną. Diakoni są wyświęcani dla
zadań posługi w Kościele. Nie są jeszcze kapłanami, ale
święcenia, które otrzymują uzdolnianią ich do posługi
słowa, do zadań duszpasterskich i charytatywnych, które
mają pełnić pod pasterskim zwierzchnictwem swojego
biskupa.
Ponadto, powołując się na to samo źródło (KKK) warto
wiedzieć, że zaistnienie sytuacji, w której ksiądz popełnił
znaczące moralnie wykroczenie, sakramenty i liturgia
sprawowane przez niego nie tracą swego wielkiego
znaczenia. „Kto zaś jest sługą pysznym, należy do diabła,
jednak daru Chrystusa nie plami. Co przez niego spływa,
jest czyste, co przez niego przechodzi, jest jasne, dostaje
się na żyzną glebę…Duchowa moc sakramentu jest jakby
światłością. Ci, którzy mają być oświeceni, przyjmują ją
czystą, a jeśli nawet przechodzi przez nieczystych, nie
ulega splamieniu”.

Kapłani w dzisiejszym świecie
Tak przedstawia się kapłaństwo w zakresie teoretycznym.
Pochylić się można jeszcze nad postawami, których
dzisiejszy świat oczekuje od kapłanów. Pamiętać należy
i uświadomić sobie, że Pan Jezus powiedział: „Nie wyście
mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na
to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał – aby
wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek poprosicie w imię
moje.” (J 15, 16). W świetle tych słów należy pamiętać, że
kapłaństwo to wielki dar, ale także wielka tajemnica.
Na kapłanach, szafarzach Bożych tajemnic, spoczywa
ogromna odpowiedzialność. Przekazują słowo Boże, do
głoszenia którego muszą być odpowiednio przygotowani,
by przez zaniedbanie ludzkie, słowo Boże nie ucierpiało.

Udzielając sakramentów, muszą niekiedy stawiać pewne
wymagania, nie dlatego, jak się powszechnie uważa, że
się wtrącają, lecz z poczucia odpowiedzialności, by
uświadomić ważność przyjmowanego sakramentu.
Nade wszystko ksiądz, sprawując Mszę Świętą, czyni to,
uosabiając Chrystusa, działając w Jego osobie,
zastępując Go. Dzięki temu wydarzenia z Ostatniej
Wieczerzy, Golgoty i z poranka Zmartwychwstania stają
się aktualne. Jedyna ofiara Jezusa na krzyżu dokonuje
się również na konkretnym ołtarzu, w konkretnym
kościele, tu i teraz. Spróbujmy jeszcze stworzyć obraz
współczesnego kapłana, kapłana XXI wieku. Dobrze
wykształcony,
przede
wszystkim
teologicznie,
poszerzający swoją wiedzę, by móc sprostać
wymaganiom i problemom współczesnego świata.
Otwarty na nowe rozwiązania techniczne i technologiczne, dzięki którym może nawiązywać kontakt,
zwłaszcza w relacji z młodymi ludźmi. Musi być nade
wszystko ekspertem od spotkania człowieka z Bogiem,
specjalistą od życia duchowego. Modlić się, uczyć
modlitwy innych, zarażać pragnieniem modlitwy i dbać
o swój wizerunek, by także swoją osobą przyciągać do
Chrystusa, a nie odpychać. Każdy ksiądz, podobnie jak
każdy człowiek, powinien znaleźć własną drogę. Jedni
kapłani realizują swoje kapłaństwo przede wszystkim
w konfesjonale, inni w głoszeniu pięknych kazań, jeszcze
inni w posłudze chorym, inni biednym, jeszcze inni
głosząc słowo Boże dzieciom czy młodzieży. Dróg jest
wiele, istotą każdej jest działanie na chwałę Pana.
Dobrze ukształtowany kapłan, który jest mądrym
człowiekiem i dobrym chrześcijaninem, potrafi wyjść
naprzeciw ludzkim oczekiwaniom, głosząc przy tym
ponadczasową Ewangelię.

Na zakończenie…
…przypomnienie, które jest fragmentem myśli patrona
proboszczy – św. Jana Marii Vianneya:
Gdybyśmy nie mieli sakramentu kapłaństwa, nie
mieli-byśmy Pana.
Kto Go umieścił w tabernakulum? Kapłan.
Kto przyjął naszą duszę u początku jej życia?
Kapłan.
Kto ją żywi, by dać jej siłę na wędrówkę? Kapłan.
Kto ją przygotuje na spotkanie z Bogiem? Kapłan,
ciągle kapłan…
Mógłbyś mieć dwustu aniołów i nie mogliby cię
rozgrzeszyć.
A kapłan, choćby najprostszy – może.
Kapłan nie jest kapłanem dla siebie.
Nie udziela sobie rozgrzeszenia, nie udziela sobie
sakramentów.
Nie jest dla siebie. Jest dla was.
Ewa Rola

EUCHARYSTIA
W przeddzień męki i ukrzyżowania, podczas
Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus ustanawia Eucharystię,
nową Paschę.
W
obecności
dwunastu
Apostołów
odmawia
dziękczynienie; bierze chleb, łamie go i podaje uczniom „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane”( Łk 22,19
), podnosi kielich z winem - „To jest moja Krew Przymierza,
która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów”
(Mt 26,28).
Dobrowolna ofiara Jezusa, którą składa Bogu Ojcu, „ma
wartość odkupieńczą i wynagradzającą, ekspiacyjną i zadośćczyniącą” (Katechizm Kościoła Katolickiego).
Eucharystia, jako „prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32)
jest Komunią, która jednoczy każdego z nas z Jezusem. To,
co dzieje się na naszych oczach w kulminacyjnym
momencie każdej mszy świętej, ta przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa, z mocy Ducha Świętego, jest
każdorazowym cudem i darem Trójcy Świętej. Tajemnicą
wielkości Boga i jedyną drogą, przez którą możemy
osiągnąć zbawienie - „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam
wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna
Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie
mieli życia w sobie” (J 6,53).
Kto chce przyjmować Chrystusa w Komunii
Eucharystycznej, musi być w stanie łaski. Grzech ciężki
(śmiertelny) uniemożliwia pełne uczestnictwo we mszy
świętej. Dopiero spowiedź święta, poprzedzona
rachunkiem sumienia, szczerym żalem za popełniony
grzech, mocnym postanowieniem poprawy, a na końcu
zadośćuczynieniem, buduje na nowo jedność z Panem.

Częste przystępowanie do Komunii świętej niesie ze
sobą wiele duchowych korzyści.
Należą do nich m.in.:
–
pogłębione zjednoczenie z Chrystusem - „Kto
spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie,
a Ja w nim” (J 6, 56)
–
wzrost życia chrześcijańskiego
–
odpuszczenie grzechów lekkich
–
umocnienie w dobrym i siła do walki z pokusami
i grzechem
–
obdarowanie spokojem wewnętrznym i radością
–
rozwój
cech
bliskich
nauczaniu
Jezusa
(cierpliwość, pokora, miłość bliźniego)
–
łaski otrzymywane od Boga, w tym tzw. łaski
trudne (większe, mniejsze cierpienia, które mają moc
oczyszczającą i wynagradzającą)
–
ukojenie i pocieszenie w trudach i cierpieniu
–
poczucie wspólnoty z Bogiem i ludźmi
–
pomnażanie miłości Bożej jako miłości ofiarnej większa chęć do umartwiania się i pomocy innym
–
udział
w
miłosierdziu
Bożym
poprzez
ofiarowywanie swoich komunii św. za grzeszników, za
zmarłych i realna pomoc dla nich
–
gotowość codzienna do spotkania z Bogiem
–
jedyna droga do świętości.

Maria Rusiecka

WIELKI PIĄTEK
Wielki Piątek w obrządku Triduum Paschalnego to
oczywiście pamiątka męki, Drogi Krzyżowej i śmierci Pana
naszego. Ostatnia ziemska droga Jezusa, którą przeszedł
od miejsca skazania na śmierć po Golgotę. Przeszedł
umęczony, wcześniej ubiczowany, z koroną z ciernia na
skroniach. Droga, na którą zgodnie z utrwaloną tradycją,
składały się różne spotkania i upadki pod ciężarem
drzewa krzyża. Przemierzając dzisiejszą, wytyczoną w Jerozolimie umowną trasę drogi krzyżowej, można
przenieść się do panującej wówczas atmosfery tego
wydarzenia – ogromny hałas, krzyki, obojętność, a także
pogarda...To wszystko staramy się przeżywać podczas
nabożeństwa Drogi Krzyżowej, szczególnie w Wielki
Piątek.

W Wielki Piątek nie jest odprawiana w kościołach Msza
Święta. Jest to jedyny taki dzień w roku. Jest to dzień
Krzyża. Po południu odprawiana jest wielkopiątkowa
Liturgia Męki Pańskiej. Celebrans wchodzi w ciszy. Milkną
wszelkie instrumenty. Przed ołtarzem celebrans przez
chwilę leży krzyżem. Ludzie, będący na nabożeństwie,
powinni w tym czasie również adorować Krzyż. Po modlitwie wstępnej czytane jest proroctwo o Cierpiącym
Słudze Jahwe (Iz 52,13-53,12) i fragment Listu do Hebrajczyków (Hbr 4,14-16;5,7-9). Następnie czyta się lub
śpiewa, zwykle z podziałem na role, opis Męki Pańskiej
według św. Jana (J 18,1-19,42). Po homilii jest bardzo
uroczysta modlitwa wstawiennicza za Kościół i za jedność
chrześcijan, a także za niewierzących.
...ciąg dalszy na następnej stronie

