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NIEDZIELA PALMOWA

Hosanna!
Wjazd do Jerozolimy
Gdy siê zbli¿ali do Jerozolimy, do
Betfage i Betanii na Górze Oliwnej,
Jezus pos³a³ dwóch spoœród swoich uczniów i rzek³ im: "IdŸcie do
wsi, która jest przed wami, a zaraz
przy wejœciu do niej znajdziecie
oœlê uwi¹zane na którym jeszcze
nikt z ludzi nie siedzia³. Odwi¹¿cie
je i przyprowadŸcie tutaj. A gdyby
was kto pyta³, dlaczego to robicie,
powiedzcie: "Pan go potrzebuje
i zaraz odeœle je tu z powrotem"".
Poszli i znaleŸli oœlê przywi¹zane do

drzwi z zewn¹trz, na ulicy. Odwi¹zali je, a niektórzy ze stoj¹cych tam
pytali ich: "Co to ma znaczyæ, ¿e odwi¹zujecie oœlê?" Oni zaœ odpowiedzieli im tak, jak Jezus poleci³. I pozwolili im. Przyprowadzili wiêc
oœlê do Jezusa i zarzucili na nie
swe p³aszcze, a On wsiad³ na nie.
Wielu zaœ s³a³o swe p³aszcze na
drodze, a inni ga³¹zki zielone
œciête na polach. A ci, którzy Go
poprzedzali i którzy szli za Nim,
wo³ali: "Hosanna.
B³ogos³awiony, który przycho-

dzi w imiê Pañskie. B³ogos³awione królestwo ojca naszego Dawida, które
przychodzi. Hosanna na wysokoœciach".
Mk 11, 1-10

Niedziela Palmowa - poczatek
Wielkiego Tygodnia
Ostatnia niedziela przed Wielkanoc¹, rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. Jest pami¹tk¹ uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, kiedy t³umy mieszkañców miasta wita³y Go radoœnie i s³a³y drogê
przed Nim p³aszczami i ga³¹zkami
palmowymi, wo³aj¹c: "Hosanna synowi Dawidowemu, b³ogos³awiony,
który idzie w imiê Pañskie".
Liturgia Niedzieli Palmowej rozpiêta
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jest miêdzy dwoma momentami:
radosn¹ procesj¹ z palmami
oraz czytaniem opisu Mêki Pañskiej. Podkreœlona w ten sposób zostaje ³¹cznoœæ triumfu Chrystusa
i Jego ofiary z³o¿onej na krzy¿u.
Chrystus wkracza do Jerozolimy jako
Król i Pan, a okrutna mêka i œmieræ,
której podejmie siê za kilka dni, godnoœci królewskiej Go nie pozbawi,
a jedynie umocni Jego prawo do niej.
Liturgia rozpoczyna siê procesj¹
ze œpiewem staro¿ytnego hymnu
"Chrystus wodzem, Chrystus
królem" i œwiêceniem palm, odczytywany jest fragment Ewangelii mówi¹cy o triumfalnym
wjeŸdzie Jezusa do Jerozolimy.
Podczas mszy œw. czyta siê z
Ewangelii, zwykle z podzia³em na
role, opis Mêki Pañskiej - za kil-

ka dni ci sami ludzie, którzy witali
Chrystusa wje¿d¿aj¹cego na osio³ku
s³owami "Hosanna", bêd¹ wo³ali
"Ukrzy¿uj, na krzy¿ z Nim".
Tradycja procesji z palmami siêga VII
w., zwyczaj ich œwiêcenia przyj¹³ siê
powszechnie w XI w. W Polsce palmy to najczêœciej ga³¹zki wierzbowe
lub misternie plecione konstrukcje
z bibu³y i suszonych kwiatów (gdzieniegdzie, np. na Kurpiach, dochodz¹
one do kilku metrów d³ugoœci). W niektórych rejonach kraju istnieje te¿
zwyczaj procesji z figurk¹ Jezusa na
osio³ku - Jezuskiem Palmowym. Po
mszach odbywa³y siê dawniej przedstawienia pasyjne.
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Co bedziemy przezywac
Wielkanoc
Wielkanoc - Œwiêta Zmartwychwstania Pañskiego - to najstarsze (obchodzone ju¿ w czasach apostolskich) i najwiêksze œwiêto chrzeœcijañskie. Upamiêtnia zmartwychwstanie
Chrystusa po
Jego zbawczej
mêce i œmierci w teologii chrzeœcijañskiej najwa¿niejsze wydarzenie w dziejach ludzkoœci.
Wielkanoc jest
œwiêtem ruchomym. Sobór nicejski w 325 r. ustali³ jej
obchody na pierwsz¹ niedzielê po
pierwszej wiosennej pe³ni ksiê¿yca,
przypada wiêc miêdzy 22 marca a 25
kwietnia. Jej data powi¹zana jest
z ¿ydowskim œwiêtem Paschy, obchodzonym w porze równonocy wiosennej, 14 dnia miesi¹ca Nisan wed³ug
¿ydowskiego kalendarza ksiê¿ycowego. Zbawcze wydarzenia mêki, œmierci i zmartwychwstania Chrystusa dokona³y siê w³aœnie w czasie tego œwiêta, a z ¿ydowsk¹ Pasch¹ ³¹cz¹ Wielkanoc (Paschê chrzeœcijañsk¹) istotne
zwi¹zki.
Pascha (hebr. Pesach - Przejœcie) obchodzona jest zgodnie z nakazami zawartymi w 12 rozdziale Ksiêgi Wyjœcia
na pami¹tkê wyprowadzenia Izraelitów
z niewoli egipskiej i przejœcia przez
Morze Czerwone podczas ucieczki
przed wojskami faraona. Tak jak w noc
wyjœcia z Egiptu, zabija siê baranka
ofiarnego - jego krwi¹ Izraelici znaczyli
drzwi swoich domów, by przechodz¹cy przez Egipt karz¹c anio³ œmierci ich
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oszczêdzi³. Pascha chrzeœcijañska upamiêtnia wydarzenia zbawcze - wyzwolenie z niewoli grzechu, przejœcie Chry-

stusa przez œmieræ do ¿ycia. Krew
Chrystusa - z³o¿onego w paschalnej
ofierze Baranka Bo¿ego - wybawia od
œmierci wiecznej.
Triduum Paschalne
Tydzieñ poprzedzaj¹cy Wielkanoc -

Wielki Tydzieñ, to wspomnienie najwa¿niejszych wydarzeñ zbawczych,
pozostaj¹cych w centrum wiary chrzeœcijañskiej. Rozpoczyna siê on Niedziel¹ Palmow¹ - wspomnieniem
triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy na osio³ku. Najwa¿niejsze
obchody przypadaj¹ na trzy ostatnie
dni - jest to Triduum Paschalne, trwaj¹ce od Wielkiego Czwartku do Niedzieli Zmartwychwstania.
Triduum (a wiêc Trzy Dni) pozornie
trwa cztery dni (czwartek - niedziela),
w rzeczywistoœci s¹ to jednak trzy dni,
gdy¿ obchodzone jest ono zgodnie
z ¿ydowsk¹ rachub¹ czasu, wed³ug
której œwiêto rozpoczyna siê ju¿ poprzedniego dnia po zachodzie s³oñca.
Pierwszy dzieñ Triduum zaczyna siê od
Mszy Wieczerzy Pañskiej w czwartkowy wieczór i trwa do pi¹tkowej Liturgii Mêki Pañskiej. Drugi dzieñ - od
pi¹tku wieczór przez sobotê - to czas
liturgicznej ciszy i smutku. Trzeciego
dnia - w sobotê po zachodzie s³oñca rozpoczyna siê uroczysta celebracja
Nocy Zmartwychwstania.

Strona 3

WIELKI CZWARTEK

Eucharystia i kaplanstwo
Pierwszy dzieñ Triduum Paschalnego
upamiêtnia przede wszystkim ustanowienie podczas Ostatniej Wieczerzy
sakramentów Eucharystii i kap³añstwa.
Rano kap³ani uczestnicz¹ w tzw. Mszy
Krzy¿ma Œw., odprawianej pod przewodnictwem biskupa w koœciele katedralnym, podczas której odnawiaj¹
oni swe przyrzeczenia kap³añskie. Podczas tej mszy biskup œwiêci oleje chorych i krzy¿mo, które przez kolejny rok
s³u¿¹ przy udzielaniu sakramentu
chrztu, bierzmowania, namaszczenia
chorych i œwiêceñ kap³añskich. Oleje
pozosta³e z poprzedniego roku zostaj¹
spalone.
Wieczorem odprawiana jest tylko jedna msza œw. - uroczysta, zwykle koncelebrowana Msza Wieczerzy Pañskiej. Tego dnia nie wolno sprawowaæ
mszy bez udzia³u wiernych - wielkoczwartkowa liturgia podkreœla jednoœæ
ofiary Chrystusa, jednoœæ kap³añstwa
i jednoœæ ludu Bo¿ego przy jednym stole Pañskim.
Podczas liturgii œpiewany jest hymn
"Chwa³¹ na wysokoœci Bogu" (nie
œpiewa siê go przez ca³y Wielki Post),
czemu towarzyszy bicie dzwonów (zamilkn¹ one potem a¿ do Wigilii Pas-

Strona 4

chalnej). Po homilii ma miejsce obrzêd
umywania nóg. G³ówny celebrans
(przewa¿nie jest to prze³o¿ony wspólnoty: biskup, proboszcz, przeor) zdejmuje ornat, przepasuje siê przeœcierad³em i umywa nogi dwunastu mê¿czyznom - przed ka¿dym przyklêka, umywa i ca³uje jego prawa stopê, przypominaj¹c w ten sposób gest Chrystusa
wykonany wobec dwunastu aposto³ów podczas Ostatniej Wieczerzy i wyra¿aj¹c prawdê, ¿e Koœció³, tak jak
Chrystus, jest po to, by s³u¿yæ. Gest
ten obrazuje w sposób szczególny
przykazanie mi³oœci bliŸniego, wi¹¿¹ce siê z gotowoœci¹ poœwiêcenia dla
braci i s³u¿enia im.
Po Mszy œw. Najœwiêtszy Sakrament
po uprzednim okadzeniu przenosi siê
procesyjnie do przygotowanej specjalnie kaplicy - ciemnicy, na pami¹tkê
uwiêzienia Chrystusa. Tabernakulum
pozostaje puste a¿ do Nocy Zmartwychwstania. Dzwony zostaj¹ zast¹pione ko³atkami, a o³tarz ogo³aca siê
z obrusa, œwiec i ozdób, co ma przypominaæ o osamotnieniu uwiêzionego
Chrystusa i odarciu Go z szat podczas
mêki.

Dalem wam przyklad
By³o to przed Œwiêtem Paschy. Jezus widz¹c, ¿e nadesz³a Jego godzina przejœcia
z tego œwiata do Ojca, umi³owawszy swoich na œwiecie, do koñca ich umi³owa³.
W czasie wieczerzy, gdy diabe³ ju¿ nak³oni³ serce Judasza Iskarioty syna Szymona, aby Go wydaæ, widz¹c, ¿e Ojciec
da³ Mu wszystko w rêce oraz ¿e od Boga
wyszed³ i do Boga idzie, wsta³ od wieczerzy i z³o¿y³ szaty.Awzi¹wszy przeœcierad³o im siê przepasa³. Potem nala³ wody
do miednicy. I zacz¹³ umywaæ uczniom
nogi i ocieraæ przeœcierad³em, którym by³
przepasany.
Podszed³ wiêc do Szymona Piotra, a on
rzek³ do Niego: Panie, Ty chcesz mi umyæ
nogi? Jezus mu odpowiedzia³: Tego, co
Ja czyniê, ty teraz nie rozumiesz, ale póŸniej bêdziesz to wiedzia³. Rzek³ do Niego
Piotr: Nie, nigdy mi nie bêdziesz nóg umywa³.
Odpowiedzia³ mu Jezus: Jeœli ciê nie umyjê, nie bêdziesz mia³ udzia³u ze Mn¹. Rzek³
do Niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko
nogi moje, ale i rêce, i g³owê.
Powiedzia³ do niego Jezus: Wyk¹pany
potrzebuje tylko nogi sobie umyæ, bo ca³y
jest czysty. I wy jesteœcie czyœci, ale nie
wszyscy. Wiedzia³ bowiem, kto Go wyda,
dlatego powiedzia³: Nie wszyscy jesteœcie czyœci.
A kiedy im umy³ nogi, przywdzia³
szaty i znów zaj¹³ miejsce przy
stole, rzek³ do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyni³em? Wy
Mnie nazywacie "Nauczycielem"
i "Panem" i dobrze mówicie, bo
nim jestem. Je¿eli wiêc Ja, Pan i
Nauczyciel, umy³em wam nogi,
to i wyœcie powinni sobie nawzajem umywaæ nogi. Da³em
wam bowiem przyk³ad, abyœcie
i wy tak czynili, jak Ja wam uczyni³em.
J 13, 1-15
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WIELKI PIATEK

Krzyz i meka
Pami¹tka dnia, w którym Jezus umar³
na krzy¿u dla zbawienia œwiata. Tego
dnia rozwa¿ana jest Jego mêka i œmieræ,
jest to dzieñ ¿a³oby. Tabernakulum pozostaje otwarte i puste (zgodnie z liturgi¹ wyniesione z niego konsekrowane
hostie pozostaj¹ w ciemnicy). Wizerunki
ukrzy¿owanego Chrystusa s¹ przes³oniête kirem. Dzieñ ten nie jest jednak
pozbawiony nadziei, gdy¿ œmieræ Chrystusa jest jednoczeœnie Ÿród³em nowego ¿ycia - pojednaniem ludzkoœci
z Bogiem, ofiar¹ odkupieñcz¹ za grzechy.
Zgodnie z najdawniejsz¹ tradycj¹ tego
dnia nie odprawia siê Eucharystii w rocznicê krwawej ofiary Chrystusa,
który na krzy¿u jako Najwy¿szy Kap³an Nowego Przymierza sam siebie
ofiarowa³, nie sprawuje siê ofiary bezkrwawej, jak¹ jest Eucharystia. W godzinach popo³udniowych sprawowana
jest Liturgia Mêki Pañskiej, której forma siêga staro¿ytnoœci chrzeœcijañskiej.
Celebrans i asysta wchodz¹ do koœcio³a
w ciszy. Przed o³tarzem, pozbawionym
wszelkich ozdób, g³ówny celebrans le¿y

przez chwilê krzy¿em. Po modlitwie
wstêpnej nastêpuj¹ czytania: z Ksiêgi
Izajasza proroctwo o Cierpi¹cym S³u-

dze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków. Nastêpnie czytany jest, zwykle z podzia³em na role, opis Mêki Pañskiej wed³ug œw. Jana - naocznego

œwiadka wydarzeñ, jedynego aposto³a, który pozosta³ przy Jezusie pod
krzy¿em.
Po homilii, w bardzo uroczystej modlitwie wstawienniczej, Koœció³ poleca Bogu wszystkie swoje stany, nowo
ochrzczonych, braci od³¹czonych,
¯ydów - naród Starego Przymierza,
wyznawców innych religii oraz niewierz¹cych, aby wszyscy mogli mieæ udzia³
w owocach mêki i œmierci Jezusa, który
odkupi³ ca³¹ ludzkoœæ.
Kolejnym elementem liturgii jest adoracja krzy¿a. Krzy¿, zas³oniêty fioletowym suknem, wnoszony jest przed o³tarz, a celebrans unosi go trzykrotnie,
stopniowo ods³aniaj¹c ze s³owami:
"Oto drzewo Krzy¿a, na którym zawis³o zbawienie œwiata", na co wierni
odpowiadaj¹: "PójdŸmy z pok³onem".
Po adoracji udzielana jest Komunia œw.
(komunikanty konsekrowane s¹ dnia
poprzedniego, podczas Mszy Wieczerzy Pañskiej). Liturgiê koñczy procesja do Grobu Pañskiego, gdzie umieszcza siê Najœwiêtszy Sakrament a¿ do
Wigilii Paschalnej.

Droga krzyzowa
Stacja I

Stacja II

Stacja III

To nie by³a woda, Pi³acie,
Umy³eœ rêce, jak niewini¹tko.
To wasza wina ¯ydzi".
To nie by³a woda, Pi³acie,
Spa³eœ spokojnie tej nocy,
Jak dziecko bez winy.
To nie by³a woda, Pi³acie,
Zabi³eœ wtedy Boga,
Dla w³asnego spokoju.
To nie by³a woda, Pi³acie,
To by³a krew…

Krzy¿ jak drogowskaz na ¿ycie,
Niesiony w codziennym trudzie,
Milcz¹cy œwiadek pokuty.
Krzy¿ jak most nad przepaœci¹,
£¹czy dwie strony ¿ycia,
Codzienn¹ i nieœmierteln¹.
Krzy¿ jak œwiate³ko w tunelu,
Wyrywa duszê ku niebu,
Na ramionach Chrystusa.
Krzy¿, mój codzienny towarzysz,
Przyjaciel albo wróg.

To nie by³ twój ostatni raz,
Pierwszy upadek w nieznany grzech,
Zepsuty smak zakazanego owocu.
To nie by³ twój ostatni raz,
Obiecujesz poprawê tysiêczny raz,
W sercu masz jednak tê sam¹ têsknotê.
To nie by³ twój ostatni raz,
Jezus przyjmuje dobre s³owo,
Ale spodziewa siê powrotu.
To nie by³ twój ostatni raz,
Jeszcze nie dziœ.
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Stacja IV

Stacja VII

Serce Matki jest pe³ne mi³oœci,
Wierna S³u¿ebnica Pañska,
Zawsze powtarza fiat.
Serce Matki jest pe³ne mi³oœci,
Od Nazaretu po Jerozolimê,
Od narodzenia, a¿ po grób.
Serce Matki jest pe³ne mi³oœci,
Nie zejdzie z raz obranej drogi,
Nie ucieknie z Golgoty.
Serce Matki nazywa siê mi³oœæ,
Która nigdy nie ustaje.

Nigdy nie mów nigdy,
To nie jest twój pierwszy grzech,
By³y tamte, bêd¹ nastêpne.
Nigdy nie mów nigdy,
Tak ³atwo sk³adaæ obietnice,
Tak trudno iœæ za nimi.
Nigdy nie mów nigdy,
To dopiero po³owa drogi,
Jeszcze siê mo¿e sporo wydarzyæ.
Nigdy nie mów nigdy,
Nie ma w przyrodzie ¿adnego nigdy.

Stacja V

Stacja VIII

Moje ¿ycie to moja sprawa,
Nie znam ¿adnego Jezusa,
Niech ka¿dy nosi swoje ciê¿ary.
Moje ¿ycie to moja sprawa,
Mam swoj¹ pracê i k³opoty,
Niech ka¿dy sam dba o siebie.
Moje ¿ycie to moja sprawa,
Dlaczego w³aœnie ja,
Mam nosiæ cudze ciê¿ary?
Moje ¿ycie to moja sprawa,
Tak ci siê wydaje, Szymonie.

£zy nie s¹ deszczem urodzaju,
Nie nawadniaj¹ ¿yznej gleby,
Nie powo³uj¹ ziaren do plonu.
£zy nie s¹ deszczem urodzaju,
Sp³ywaj¹ w ziemiê bezpotomnie,
Zawsze zostaj¹ ka³u¿ami.
£zy nie s¹ deszczem urodzaju,
Pozostawiaj¹ w ludzkich twarzach,
Œlady têsknoty za idea³em.
£zy nie s¹ deszczem, s¹ wspó³czuciem,
A to czasami trochê za ma³o.

Stacja VI
Stacja IX
Mia³a na imiê Weronika,
Kobieta znana z chusty,
Nie zapisana w Biblii.
Mia³a na imiê Weronika,
Wyskoczy³a jak zza krzaka,
Niespodziewanie w sam¹ porê.
Mia³a na imiê Weronika,
Otar³a jedn¹, jedyn¹ twarz,
Tê najwa¿niejsz¹ na œwiecie.
Nieznana z nazwiska Weronika,
Anonimowa œwiêta.

Strona 6

Nie powiedzia³eœ nigdy "dosyæ",
To nie jest w twoim stylu.
Tak nie mówi¹ ci, którzy wierz¹.
Nie powiedzia³eœ nigdy "dosyæ",
Nie pamiêtasz poprzednich
upadków,
Nie ogl¹dasz minionych bezsen
sów.
Nie powiedzia³eœ nigdy "dosyæ",
Liczy siê to, co jest przed nami,
Droga znajoma tylko z mapy.

Nie powiedzia³eœ nigdy "dosyæ",
Ty nigdy nie masz dosyæ.
Stacja X
Rozebrany nie musi byæ nagi,
To mia³ byæ tylko taki ¿art,
Taki niewinny psikus.
Rozebrany nie musi byæ nagi,
Odkryli Twoj¹ tajemnicê,
Zobaczyli czyst¹ niewinnoœæ.
Rozebrany nie musi byæ nagi,
Spojrzeli w Twoje oczy,
Ze wstydem spuœcili wzrok.
Rozebrany nie musi siê wstydziæ,
Je¿eli zachowa³ serce i twarz.
Stacja XI
Nie zabraknie nigdy gwoŸdzi,
By przebijaæ niewinne cia³a,
By krzy¿owaæ najlepsze pomys³y.
Nie zabraknie nigdy gwoŸdzi,
Historia ludzkiej g³upoty,
Pe³na jest ludzkiego cierpienia.
Nie zabraknie nigdy gwoŸdzi,
Z³o zbudowa³o potêgê,
Na grobach niewinnoœci.
Nie brakowa³o nigdy gwoŸdzi,
Jak zawsze zabrak³o serca.
Stacja XII
Œmieræ zapuka³a do twych bram,
Wolna i niezale¿na,
Nigdy nikogo nie pyta o zgodê.
Œmieræ zapuka³a do twych bram,
Przygotowa³a wielkie ³owy,
Pozastawia³a swoje sid³a.
Œmieræ zapuka³a do twych bram,
Postanowi³a wszystko zakoñczyæ,
Nierówn¹ walkê z ¿yciem.
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Œmieræ zapuka³a do twych bram,
Dzisiaj odesz³a z kwitkiem.
Stacja XIII
Tyle mi³oœci jest pod krzy¿em,
Tylko najlepsi przyjaciele,
Zostan¹ z tob¹ w czarne dni.
Tyle mi³oœci jest pod krzy¿em,
S³oñce zachodzi lecz nie ginie,
Wzejdzie ponownie o poranku.
Tyle mi³oœci jest pod krzy¿em,
Serce przebite za moje grzechy,
Znajdzie spoczynek w rêkach Matki.
Tyle mi³oœci jest na Golgocie,
Tyle mi³oœci ile cierpienia.

Stacja XIV
To nie jest grób dla Ciebie,
Po nocach ciemnoœci,
Zab³ys³o wieczne œwiat³o.
To nie jest grób dla Ciebie,
Wielka bitwa o ¿ycie,
Wszystko staje siê jasne.
To nie jest grób dla Ciebie,
Œmieræ i szatan okrutny,
Utracili sw¹ w³asnoœæ.
To nie jest grób, nie œmieræ,
To ¿ycie na trzeci dzieñ.

ks. Krzysztof Szymendera

WIELKA SOBOTA

Czuwanie w ciszy
Jest to dzieñ ciszy i ¿a³oby, a jednoczeœnie oczekiwania. Tego dnia
Koœció³ nie sprawuje Eucharystii,
g³ówny o³tarz pozostaje obna¿ony, a tabernakulum puste i otwarte. Koœció³ szczególn¹ uwagê
zwraca na Maryjê jako Tê, która
- kiedy uczniowie w strachu uciekli - przechowa³a wiarê.
Tego dnia wierni nawiedzaj¹ Groby Pañskie. Tradycja ich niezwykle starannej aran¿acji rozwinê³a
siê i zachowa³a g³ównie w Polsce,
a tak¿e Austrii i po³udniowych
Niemczech. Dekoracje nawi¹zuj¹
zwykle do groty - wykutego
w skale grobu, w którym z³o¿ono
cia³o Jezusa. Wœród kwiatów
i œwiec umieszcza siê figurê Chrystusa; tu tak¿e w Wielki Pi¹tek po
zakoñczeniu liturgii przenosi siê
z ciemnicy Najœwiêtszy Sakrament w monstrancji owiniêtej bia³ym welonem symbolizuj¹cym
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œmiertelny ca³un. Ca³¹ sobotê
trwa adoracja Najœwiêtszego
Sakramentu w Grobie Pañskim,
w wielu parafiach przy grobie
czuwaj¹ te¿ stra¿e grobowe - harcerze, stra¿acy, ¿o³nierze lub parawojskowe formacje w paradnych mundurach.
Nie odprawia siê Eucharystii,
Koœció³ zachêca jednak wiernych do wspólnej celebracji Liturgii Godzin przy Grobie Pañskim, a przynajmniej wybranych
godzin Œwiêtego Oficjum zw³aszcza Jutrzni i Godziny Czytañ.
Do tradycji nale¿y œwiêcenie pokarmów na wielkanocny stó³:
chleba, miêsa, jajek i soli.
W ci¹gu dnia opró¿nia siê kropielnice w koœciele - nape³ni siê
je wod¹ poœwiêcon¹ w czasie liturgii Wigilii Paschalnej.
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WIGILIA PASCHALNA

Z ciemnosci smierci do swiatla zmartwychwstania
Jest to najwa¿niejsza liturgia w ci¹gu roku,
nale¿y do Niedzieli Zmartwychwstania
Pañskiego, a rozpoczyna siê w sobotê
po zapadniêciu zmroku. Od pierwszych
wieków chrzeœcijañstwa wierni gromadzili siê na nocnym czuwaniu - przynosili
ze sob¹ œwiece i lampy, znak zmartwychwsta³ego Chrystusa, Œwiat³oœci œwiata
oœwiecaj¹cej wszystkich ludzi. Czytano
fragmenty Pisma Œwiêtego odnosz¹ce siê
do zmartwychwstania, udzielano chrztu
katechumenom. Elementy staro¿ytnej tradycji przetrwa³y w dzisiejszej formie liturgii Wigilii Paschalnej.
Na liturgiê Wigilii Paschalnej sk³adaj¹ siê
Liturgia Œwiat³a, Liturgia S³owa, Liturgia
Chrzcielna, Liturgia Eucharystyczna i Procesja Rezurekcyjna.
Liturgia Œwiat³a - pierwsza czêœæ liturgii
Wigilii Paschalnej - rozpoczyna siê
w zupe³nych ciemnoœciach (w koœciele
wygaszone s¹ wszystkie œwiat³a) od poœwiêcenia ognia, symbolizuj¹cego œwiat³oœæ Bo¿¹ i przygotowania pascha³u.
Œwieca paschalna to symbol zmartwychwsta³ego Chrystusa. Piêæ otworów
z czerwonymi ziarnkami kadzid³a to piêæ
ran Jezusa. Na paschale wypisany jest
bie¿¹cy rok oraz umieszczone litery alfa
i omega (pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckiego), oznaczaj¹ce, ¿e do Chrystusa - pocz¹tku i koñca - nale¿¹ czas
i wiecznoœæ. Zapalony pascha³ wnosi siê

w uroczystej procesji do ciemnego koœcio³a, gdzie przy œpiewie aklamacji
"Œwiat³o Chrystusa", na któr¹ zgromadzeni odpowiadaj¹ "Bogu niech bêd¹
dziêki" wierni zapalaj¹ od pascha³u swoje œwiece. Po oœwietleniu ca³ego koœcio³a nastêpuje œpiew orêdzia wielkanocnego ku czci œwiat³a - Chrystusa: hymnu
Exultet, jednego z najpiêkniejszych hymnów Koœcio³a. Wed³ug tradycji u³o¿y³ go
w IV w. œw. Ambro¿y (choæ jego obecna forma pochodzi z VII w.). Wys³awia
on wszystkie dobrodziejstwa, jakie ludzkoœæ otrzyma³a od Boga, a przede
wszystkim uwielbia Chrystusa - Œwiat³oœæ
œwiata przynosz¹c¹ zbawienie.
Drugim elementem jest Liturgia S³owa,
bardzo uroczysta, sk³adaj¹ca siê a¿
z siedmiu czytañ ze Starego Testamentu
(dwóch z Ksiêgi Rodzaju, jednego
z Ksiêgi Wyjœcia, dwóch z Ksiêgi Izajasza, jednego z Ksiêgi Barucha i jednego
z Ksiêgi Ezechiela), fragmentu Listu do
Rzymian i Ewangelii, przedzielonych œpiewem psalmów. Czytania ukazuj¹ dzie³o
stworzenia œwiata, upadek cz³owieka
i zbawcze dzie³o Boga. Ukazuj¹ paschê
Starego Testamentu - wyjœcie Izraelitów
z Egiptu, ich wyzwolenie z egipskiej
niewoli - i w jej kontekœcie ukazuj¹
now¹ paschê chrzeœcijañsk¹ - wyzwolenie z niewoli grzechu, przejœcie
Chrystusa przez œmieræ do ¿ycia, otwie-

raj¹ce drogê zbawienia.
Po homilii nastêpuje Liturgia Chrzcielna.
Kap³an wraz z asyst¹ podchodzi do
chrzcielnicy i rozpoczyna siê œpiew Litanii do Wszystkich Œwiêtych, co podkreœla fakt wejœcia ka¿dego cz³owieka przez
chrzest we wspólnotê ze œwiêtymi. Kap³an w modlitwie maj¹cej charakter prefacji poœwiêca wodê chrzcieln¹, a nastêpnie zanurza w niej pascha³. Jest to symbol chrztu jako sakramentu umierania
i zmartwychwstawania wespó³ z Chrystusem. W tym uroczystym momencie
udzielany jest chrzest katechumenom
(pragn¹cym przyj¹æ sakrament osobom
doros³ym lub starszym dzieciom). Wierni odnawiaj¹ swoje przyrzeczenia
chrzcielne wraz z tymi, którzy sk³adaj¹
je po raz pierwszy - przyrzeczenia
chrzcielne s¹ szczególn¹ form¹ wyznania
wiary. Kap³an kropi lud wod¹ œwiêcon¹
na znak przyjêcia wyznanych przed
chwil¹ treœci wiary. Akt ten jest jednoczeœnie form¹ aktu pokutnego.
Po modlitwie powszechnej nastêpuje Liturgia Eucharystyczna, a na jej zakoñczenie - uroczysta procesja rezurekcyjna,
g³osz¹ca œwiatu radosn¹ tajemnicê zmartwychwstania Chrystusa, Jego triumf
nad œmierci¹.

Powstal, nie ma Go w grobie
Po up³ywie szabatu Maria Magdalena,
Maria, matka Jakuba, i Salome nakupi³y
wonnoœci, ¿eby pójœæ namaœciæ Jezusa.
Wczesnym rankiem, w pierwszy dzieñ
tygodnia przysz³y do grobu, gdy s³oñce
wzesz³o. A mówi³y miêdzy sob¹: "Kto
nam odsunie kamieñ od wejœcia do grobu?" Gdy jednak spojrza³y, zauwa¿y³y,
¿e kamieñ by³ ju¿ odsuniêty, a by³ bardzo
du¿y. Wesz³y wiêc do grobu i ujrza³y m³odzieñca, siedz¹cego po prawej stronie,
ubranego w bia³¹ szatê; i bardzo siê przeStrona 8

straszy³y. Lecz on rzek³ do nich: "Nie
bójcie siê. Szukacie Jezusa z Nazaretu,
ukrzy¿owanego; powsta³, nie ma Go tu.
Oto miejsce, gdzie Go z³o¿yli. Lecz idŸcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi:
"Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedzia³"". One wysz³y i uciek³y od grobu; ogarnê³o je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu te¿
nic nie oznajmi³y, bo siê ba³y.
Mk 16, 1-8
Ewangelista 1 kwietnia 2012

Zadbac o cisze wokól siebie
Rozmowa z ksiêdzem prof. Januszem
Nawrotem, który prowadzi³ w tym
roku rekolekcje wielkopostne w naszej
parafii - o rekolekcjach i nie tylko.
Zaczniemy od takiego trochê banalnego pytania: po co nam s¹ potrzebne rekolekcje i dlaczego prze¿ywamy
je akurat w Wielkim Poœcie?
Wielki Post, jak to powiedzia³ ks. Proboszcz, jest bardzo wartoœciowym czasem, takim, który ma nas ku Panu Bogu
zbli¿yæ. Jest to czas przystopowania
w naszym tempie ¿ycia, w którym mamy
tak ma³o czasu na myœlenie o tym, dok¹d zmierzamy, co mamy robiæ. Nawa³
pracy zabiera nam tyle czasu, tak nas
absorbuje, ¿e rzeczywiœcie tej refleksji
nam brakuje. Wielki Post jest momentem zatrzymania siê - choæ troszkê - by
pomyœleæ nad tym, co ma byæ po drugiej
stronie ¿ycia - nie tylko o tym, co jest
nakierowane na doczesnoœæ, ale równie¿
o tym, co prowadzi ku wiecznoœci. Rekolekcje bardzo w tym pomagaj¹, poniewa¿ s¹ pog³êbion¹ refleksj¹ na jakiœ
temat albo zespó³ tematów, które chcemy sobie uprzytomniæ i które mamy potem zweryfikowaæ w naszym ¿yciu. Rekolekcje nie maj¹ byæ "efektowne" tylko
"efektywne", czyli maj¹ przynieœæ pewien
skutek w konkretnym ¿yciu. Je¿eli s³uchacze rekolekcji zadadz¹ sobie pytanie: co ja mogê z tym, co us³ysza³em, zrobiæ w moim ¿yciu, to wtedy rekolekcje
spe³niaj¹ swoje zadanie.
A co do formy parafialnych rekolekcji, czy taka forma jest wystarczaj¹ca: 4 msze, 4 kazania. Czy to wystarcza, czy trzeba czegoœ wiêcej?
Muszê siê przyznaæ, ¿e dzisiaj, gdy przegl¹da³em swoj¹ pocztê, znalaz³em maila
od jednego z tutejszych parafian, który
na koñcu napisa³ bardzo mi³e dla mnie
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zdanie wyra¿aj¹ce ¿al, ¿e rekolekcje siê
ju¿ skoñczy³y, bo jeszcze chciano by s³uchaæ dalej. Myœlê, ¿e nie by³o to pochlebstwo, miejmy nadziejê (œmiech), tylko
odrobina prawdy - ja siê zawsze cieszê
faktem, kiedy ludzie powiedz¹, ¿e odczuwaj¹ niedosyt.
Myœlê, ¿e rekolekcje parafialne w tym
naszym œwiecie dzisiejszym, tak zabieganym, spe³niaj¹ swoje zadanie w³aœnie
tym faktem, ¿e s¹ krótkie. Tym bardziej,
¿e co pewien czas mamy tzw. misje wtedy to ju¿ jest ca³y tydzieñ, od niedzieli
do niedzieli, i one tak de facto s³u¿¹, jak
to kap³añskim jêzykiem nazywamy, takiemu "przeryciu" ca³ej wspólnoty parafialnej w jej ¿yciu w³aœnie jako wspólnoty. Uwa¿am, ¿e rekolekcje spe³ni¹ swoje zadanie, gdy ich temat jest stosowny
do konkretnych warunków ¿ycia. Kiedy nie s¹ bujaniem w ob³okach czy te¿
mówieniem o sprawach, o których wierni
maj¹ prawo nie s³yszeæ w koœciele, tu
myœlê g³ównie o polityce. Wykluczam
jakikolwiek element "polityzacji" albo
u¿ywania rekolekcji jako instrumentu
nacisku na wiernych czy wywierania jakiegokolwiek wp³ywu na ich postawy,
które nie s¹ œciœle postawami religijnymi.
To by by³o niebezpieczne; rekolekcje
spal¹ na panewce, jeœli bêd¹ tr¹ca³y tematy, które œciœle nie dotycz¹ wiary, sposobu ¿ycia, ostatecznego celu ¿ycia - czyli
tematów religijnych.
Jesteœmy takim spo³eczeñstwem,
gdzie zwyk³o siê mawiaæ "œwiêta,
œwiêta i po œwiêtach", mo¿na tak
samo powiedzieæ "rekolekcje, rekolekcje i po rekolekcjach". Pytanie, co
mo¿emy zrobiæ, ¿eby pamiêtaæ o tym,
¿e jesteœmy w okresie Wielkiego
Postu, ¿eby siê wyciszyæ, zwróciæ
myœli do Boga. Czêsto jest tak, ¿e
przychodzimy nawet w tygodniu na
msze ale "nie czujemy tego klimatu",
traktujemy ten okres liturgiczny jak
okres zwyk³y…

Kiedyœ przeczyta³em zdanie œw. Franciszka Salezego, który jest moim ulubionym
œwiêtym ze wzglêdu na praktykê duchowoœci, jak¹ zastosowa³. Gdy pewna bogata wierna zapyta³a go: "Co mam zrobiæ, ¿eby byæ œwiêt¹", a on powiedzia³:
"Niech pani ciszej zamyka drzwi". Ja bym
powiedzia³ w tym samym duchu - ¿eby
umieæ zastosowaæ w ¿yciu rekolekcje:
mniej telewizji, radia, czyli mniej ha³asu
wokó³ siebie i mniej wiadomoœci, które
tak potwornie siê w nas t³ocz¹ , ¿e wyrzucaj¹ ze œwiadomoœci to, czego siê nauczyliœmy. Niestety bardzo szybko marnujemy owoc tego, czego siê uczymy.
My, ksiê¿a, jesteœmy w tej komfortowej
sytuacji, ¿e ¿ycie prowadzimy w samotnoœci. Ja kocham samotnoœæ i czêsto cieszê siê z niej, bo wokó³ mnie permanentnie panuje cisza. Cisza jest dobrym, po¿¹danym sprzymierzeñcem w refleksji
porekolekcyjnej. ¯eby z t¹ nauk¹ nie by³o
tak, jak powiedzia³ Pan Jezus: "wpad³a
miêdzy ciernie, ciernie wybuja³y i zag³uszy³y j¹" albo "wpad³a na drogê, przylecia³y ptaki i wydzioba³y". Takim obrzydliwym ptaszyskiem jest w³aœnie ha³as,
ci¹g³y nat³ok ró¿nych, nie zawsze wartoœciowych wiadomoœci. To co wartoœciowe niestety ucieka. Pierwsze, co bym
zrobi³, to zadba³ o ciszê wokó³ siebie. Dla
mnie to jest podstawowy postulat.
Sk¹d taki temat rekolekcji - 10 przykazañ - i konkretny wybór: I, III
i VIII? Czy coœ je ³¹czy?
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Klucz poda³em na naszej pierwszej konferencji, niedzielnej. Pierwsze musi byæ
pierwsze - je¿eli wype³nimy pierwsze, to
z ¿adnym innym nie mamy k³opotu. Dlaczego? Bo jak powiedzia³ œw. Augustyn
- to zdanie, które poleca³bym wszystkim
do zapamiêtania, wrêcz do wkucia na
pamiêæ - "Je¿eli Bóg na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu".
A wiêc ka¿de przykazanie bêdzie ³atwe,
je¿eli uszanujê prawo Pana Boga w moim
¿yciu.
Potem przykazanie trzecie - bo wielu ludzi nie ma œwiadomoœci, po co chodzi

do koœcio³a, zw³aszcza m³ode pokolenie. To by³a próba odpowiedzi na pytanie dlaczego warto, a nie dlaczego muszê; ¿eby nie mówiæ "chodzê, bo mi mama
i tata kazali", tylko dlatego ¿e chcê, poniewa¿ warto. Trzeba byæ nastawionym
nie na jakieœ nowinki, coœ co jest atrakcyjne, ale na to co jest dla nas po¿yteczne, a rzadko to, co po¿yteczne, jest atrakcyjne.
No i przykazanie ósme - bo wielu, niestety, k³amie - w tych czy innych sprawach - i myœlê, ¿e nikt nie jest od tego
naprawdê wolny; mamy te pokusy

w sobie. K³amstwo jest drog¹ na skróty,
prost¹ i wygodn¹, chocia¿ nieskuteczn¹
i na d³u¿sz¹ metê zabójcz¹ dla naszego
rozwoju duchowego. Prawda jest niezmiernie wymagaj¹ca.
St¹d wpierw by³y w³aœnie te trzy, ale nie
znaczy, ¿e pozosta³e s¹ mniej wa¿ne.
Rozmawia³y: Joanna Laskowska i Joanna Piechorowska. Ci¹g dalszy rozmowy z ks. Januszem Nawrotem
- o modlitwie i wspólnocie parafialnej
- w nastêpnych numerach "Ewangelisty".

Nowi ministranci
W niedzielê 18 marca, podczas mszy œw. o godzinie 11.15, do grona ministrantów naszej parafii zosta³o uroczyœcie
przyjêtych piêciu ch³opaków. Ca³ej pi¹tce gratulujemy podjêcia piêknego trudu s³u¿by przy o³tarzu i ¿yczymy wytrwa³oœci oraz radoœci z wype³niania ministranckich obowi¹zków.
Wszyscy ch³opcy, którzy pragnêliby wst¹piæ w szeregi ministrantów, mog¹ zg³aszaæ siê do ks. Wojtka.

Od lewej: Albert Szczepanik, Bartosz Libowski, Dawid Gospodarek,
Franciszek Rybarczyk, Piotr Pankiewicz
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Krzyzówka wielkopostno-wielkanocna
Wpisz brakuj¹ce s³owa pieœni - wielkopostnych poziomo, a wielkanocnych pionowo (dok³adnie w takiej formie, jak
w pieœni). Na koniec z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu odczytaj has³o.
1.a) Z ciebie moc p³ynie i ..., w tobie jest nasze zwyciêstwo.
b) ... Pan Chrystus z martwych ninie.
2. a) Jam ciê wyzwoli³ z mocy ..., a tyœ przyrz¹dzi³ krzy¿ na me ramiona.
b) ... niewierny trwo¿y siê przestrasza.
3. a) Wychodzi z grobu ... trzeciego z rana.
b) Krzy¿u œwiêty nade wszystko ... przenajszlachetniejsze.
4. a) Otrzyjcie ju¿ ... p³acz¹cy, ¿ale z serca wyzujcie.
b) Ka¿de ... ma sens, prowadzi do pe³ni ¿ycia.
5. a) Zwyciêzca ..., piek³a i szatana.
b) ... Oliwny, widok w tobie dziwny.
6. a) Ludu, mój ludu, có¿em ci ...
b) ... Maryje posz³y, drogie maœci nios³y.
7. a) Ziemia siê ..., stra¿ siê grobu miesza.
b) Zbawienie przysz³o przez krzy¿, ogromna to ...
8. a) Ojcze, jeœli mo¿liwe, oddal ode mnie ten ...
b) Zmartwychwsta³ Pan i ¿yje dziœ, ... jaœnieje noc.
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Wielkanoc 2012
SpowiedŸ œw. w Wielkim Tygodniu
poniedzia³ek - pi¹tek: godz. 7.00 - 8.00 i 15.30 - 18.30
w œrodê dodadkowo: godz. 20.00 - 21.00
(w czwartek nie ma spowiedzi przed po³udniem)
Triduum Paschalne
WIELKI CZWARTEK
godz. 19.00 - koncelebrowana Msza œw. Wieczerzy Pañskiej; po Mszy adoracja w Ciemnicy do 22.00
WIELKI PI¥TEK
W tym dniu obowi¹zuje wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów miêsnych i post œcis³y.
godz. 7.00 - wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu w Ciemnicy
godz. 15.00 - Droga krzy¿owa
godz. 19.00 - Liturgia Wielkiego Pi¹tku, wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu w Grobie Pañskim
godz. 21.00 - Gorzkie ¿ale
po Gorzkich ¿alach czuwanie i ca³onocna adoracja
WIELKA SOBOTA
Zaleca siê wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów miêsnych.
godz. 9.00 - jutrznia
Œwiêcenie potraw - od godz. 11.00 do 17.00 co pó³ godziny
Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu w Grobie Pañskim - do godz. 20.30
Ewangelista, Gazeta Parafialna
Os. Rusa 59, 61-245 Poznañ,
Parafia: tel. 061 8779781,
Biuro parafialne: 516 30 38 66
www.swlukaszpoznan.pl
Redaktor naczelny: Ma³gorzata Piechorowska (ewangelista.red@gmail.com)
Redakcja: Miko³aj B³ajek, Zofia Janicka, Martyna Kalemba, Alicja Kozajda, Wiktoria Kujawa, Agata KuŸma, Joanna Laskowska, Joanna Piechorowska, Klaudia Rodziejczak, Anna
Stachowiak, Micha³ Stankiewicz, Paulina Stefaniak
Wspó³praca: Ks. Wojciech Mueller, kleryk Jaros³aw Czy¿ewski, kleryk Mateusz KaŸmierczak
Wydawca: Parafia Œw. £ukasza Ewangelisty;
Druk: Drukarnia ul. Wiœlana 51
Pieni¹dze zebrane z ofiar za gazetê s¹ przeznaczone na pokrycie kosztów druku i rozwój
czasopisma. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania tekstów.
Zapraszamy do wspó³pracy!

rys. na ok³adce: „Resurection”, Ivan Grixti
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Liturgia Wigilii Paschalnej
sobota, godz. 21.00 - uroczysta Msza œw. z procesj¹ rezurekcyjn¹ (przynosimy œwiece)
Niedziela Zmartwychwstania Pañskiego
Msze œw. - godz. 7.30, 8.45, 10.00, 11.15, 12.15, 18.30
Poniedzia³ek Wielkanocny
Msze œw. - godz. 7.30, 8.45, 10.00, 11.15, 12.15, 18.30
Drodzy Czytelnicy!
¯yczymy b³ogos³awionych Œwi¹t Wielkanocnych, by Zmartwychwsta³y
wype³ni³ serca si³¹ i radoœci¹, potrzebn¹ do codziennego dawania
o Nim œwiadectwa.
Redakcja
Ze zwglêdów „technicznych” nastêpny numer „Ewangelisty” uka¿e siê
w niedzielê 22 kwietnia.
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