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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ Niedziela Palmowa - 09.04.2017/
1. Dzisiaj rozpoczynamy Wielki Tydzień Męki Pańskiej. Gorzkie Żale z
kazaniem pasyjnym o godz. 1715. W dniu dzisiejszym kończymy także
nasze Rekolekcje Wielkopostne. Składamy serdeczne Bóg zapłać Ojcu
Tomaszowi Zielińskiemu - naszemu Rekolekcjoniście za głoszone Słowo
Boże i życzymy Mu obfitych łask Bożych w dalszej pracy kapłańskiej.
2. Dzisiaj odbędzie się konkurs palm po Mszy św. o godzinie 12.00.
3. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00, a
po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki Najświętszej.
4. Okazja do spowiedzi św. jeszcze we wtorek od godz. 1700 do 1800.
Prosimy nie odkładać spowiedzi na ostatnie dni Wielkiego Tygodnia,
ponieważ księża w tym czasie mają wiele innych zajęć związanych z
przygotowaniem i przeprowadzeniem liturgii, stąd też nie zawsze będą
mogli służyć spowiedzią w konfesjonale.
5. Mszą św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek rozpoczniemy
Święte Triduum Paschalne, tj. Przejście Chrystusa przez Mękę i
Śmierć do chwały Zmartwychwstania. Są to centralne wydarzenia
zbawcze naszej wiary. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w tych
świętych obrzędach:
Wielki Czwartek – godz. 1800 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej, pamiątka
ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa.
Wielki Piątek – godz. 1800 – liturgia upamiętniająca misterium Męki i
Śmierci Chrystusa na Krzyżu.
Wielka Sobota – godz. 1900 – liturgia Wigilii Paschalnej, przychodzimy
do Kościoła ze świecami.
6. Adoracja w Ciemnicy w Wielki Czwartek do godz. 2200 i w Wielki Piątek od
godz. 900 aż do wieczornych obrzędów. W Wielki Piątek post ścisły czyli
ilościowy i jakościowy: powstrzymujemy się od pokarmów
mięsnych i tylko raz jemy do syta. Po liturgii Wielkiego Piątku adoracja
przy Bożym Grobie do północy i w Wielką Sobotę od godziny 8.00 aż do
obrzędów Wigilii Paschalnej.
7. Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę od godz. 900 – 1300 – co godzinę.
W kaplicy na Goszowie o godz. 1200
8. W Wielki Czwartek dzieci klas II otrzymają w czasie Mszy Wieczerzy
Pańskiej książeczki I-Komunijne.
9. Rezurekcja w przyszłą niedzielę o godz. 600. Pozostałe Msze św.: 900, 1030,
1200 i 1800. Zgodnie z tradycją zapraszamy do uświetnienia obchodów tego
Wielkiego Misterium strażaków i harcerzy na czas adoracji przy Bożym
Grobie i Rezurekcję.
10. Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu we wtorek i w sobotę
w wyznaczonych godzinach.
11. Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach na tacę,
w kancelarii bądź zakrystii.
12. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
13. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów, paschaliki
wielkanocne w cenie 5zł.

Niedziela Palmowa
Szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Palmową,
czyli Męki Pańskiej, i rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. W ciągu
wieków otrzymywała różne określenia: Dominica in palmis, Hebdomada VI
die Dominica, Dominica indulgentiae, Dominica Hosanna, Mała Pascha,
Dominica in autentica. Niemniej, była zawsze niedzielą przygotowującą do
Paschy Pana. Liturgia Kościoła wspomina tego dnia uroczysty wjazd Pana
Jezusa do Jerozolimy, o którym mówią wszyscy czterej Ewangeliści ( por.
Mt 21, 1-10; Mk 11, 1-11; Łk 19, 29-40; J 12, 12-19), a także rozważa
Jego Mękę. To właśnie w Niedzielę Palmową ma miejsce obrzęd
poświęcenia palm i uroczysta procesja do kościoła. Zwyczaj święcenia
palm pojawił się ok. VII w. na terenach dzisiejszej Francji. Z kolei procesja
wzięła swój początek z Ziemi Świętej. To właśnie Kościół w Jerozolimie
starał się jak najdokładniej "powtarzać" wydarzenia z życia Pana Jezusa.
W IV w. istniała już procesja z Betanii do Jerozolimy, co poświadcza
Egeria. Według jej wspomnień patriarcha wsiadał na oślicę i wjeżdżał do
Świętego Miasta, zaś zgromadzeni wierni, witając go w radości i w
uniesieniu, ścielili przed nim swoje płaszcze i palmy. Następnie wszyscy
udawali się do bazyliki Anastasis (Zmartwychwstania), gdzie sprawowano
uroczystą liturgię. Owa procesja rozpowszechniła się w całym Kościele
mniej więcej do XI w. W Rzymie szósta niedziela Przygotowania
Paschalnego była początkowo wyłącznie Niedzielą Męki Pańskiej, kiedy to
uroczyście śpiewano Pasję. Dopiero w IX w. do liturgii rzymskiej wszedł
jerozolimski zwyczaj procesji upamiętniającej wjazd Pana Jezusa do
Jerusalem. Obie tradycje szybko się połączyły, dając liturgii Niedzieli
Palmowej podwójny charakter (wjazd i Męka) . Przy czym, w różnych
Kościołach lokalnych owe procesje przyjmowały rozmaite formy: biskup
szedł piechotą lub jechał na osiołku, niesiono ozdobiony palmami krzyż,
księgę Ewangelii, a nawet i Najświętszy Sakrament. Pierwszą
udokumentowaną wzmiankę o procesji w Niedzielę Palmową przekazuje
nam Teodulf z Orleanu (+ 821). Niektóre też przekazy zaświadczają, że
tego dnia biskupom przysługiwało prawo uwalniania więźniów (czyżby
nawiązanie do gestu Piłata?). n Dzisiaj odnowiona liturgia zaleca, aby
wierni w Niedzielę Męki Pańskiej zgromadzili się przed kościołem (zaleca,
nie nakazuje), gdzie powinno odbyć się poświęcenie palm, odczytanie
perykopy ewangelicznej o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy i uroczysta
procesja do kościoła. Podczas każdej Mszy św., zgodnie z wielowiekową
tradycją czyta się opis Męki Pańskiej (według relacji Mateusza, Marka lub
Łukasza - Ewangelię św. Jana odczytuje się w Wielki Piątek). W Polsce
istniał kiedyś zwyczaj, że kapłan idący na czele procesji trzykrotnie pukał
do zamkniętych drzwi kościoła, aż mu otworzono. Miało to symbolizować,
iż Męka Zbawiciela na krzyżu otwarła nam bramy nieba. Inne źródła
przekazują, że celebrans uderzał poświęconą palmą leżący na ziemi w
kościele krzyż, po czym unosił go do góry i śpiewał: "Witaj krzyżu,
nadziejo nasza!".

