Zdjęcia z przyjęcia Sakramentu
Bierzmowania wykonał—Paweł Perchel

Czas szybko płynie…
Czas szybko płynie, a to już dwanaście lat. O dziecku w tym wieku
mówimy „młodzieniec”. A wydawałoby się, że jeszcze wczoraj błogosławił nas ze swego okna, że nie dalej, niż tydzień temu żartował
o kremówkach. To już dwanaście lat od pamiętnej soboty 2 kwietnia,
od godziny 21:37 — kiedy zmarł papież, Jan Paweł II. Nasz Papież!
Wielu z nas wciąż bardzo wyraziście pamięta ten dzień kiedy pojawiła
się wiadomość: Papież nie żyje, odszedł do Domu Ojca. Wielu z trudem powstrzymywało łzy.
Wtedy – Jan Paweł II, a dziś — Święty, jest niekwestionowanym
autorytetem tak dla wierzących jak i niewierzących. Jego nauczanie
odcisnęło wielkie piętno, zwłaszcza na osobach które określa się jako
„Pokolenie JP II”. Mimo upływu czasu pamięć o Nim jest wciąż żywa.
Wciąż przypominamy sobie Jego słowa „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”. Wciąż trwa wołanie do młodzieży: „Wy jesteście solą tej
ziemi!”. Te dwa zdania, jedne z najbardziej rozpoznawanych cytatów
Karola Wojtyły, mogą stanowić kwintesencję naszego życia.
Dziękujmy Bogu, za dar Wielkiego Polaka. Dziękujmy, że mogliśmy
dotknąć świętości Jego życia, że możemy czerpać z Jego nauk. Prośmy za wstawiennictwem Świętego Jana II, aby dał nam siłę
do wprowadzania w czyn tych słów.
P.P.

Wielka Noc

Obraz wiszący w naszym kościele, a przedstawiający Jana Pawła II
— autorstwa naszego parafianina i kolegi Michała Celucha.

Przed nami wyjątkowy czas - Wielki Tydzień. Głębokie przeżycie i zrozumienie Wielkiego Tygodnia pozwala odkryć sens życia, odzyskać
nadzieję i wiarę. Same Święta Wielkanocne, bez prawdziwego przeżycia poprzedzających je dni, nie staną się dla nas czasem przejścia ze
śmierci do życia, nie zrozumiemy wielkiej Miłości Boga do każdego z nas. Wiele rodzin polskich przeżywa Święta Wielkanocne, zubożając ich
treść. W Wielkim Tygodniu robi się porządki i zakupy - jest to jeden z koszmarniejszych i najbardziej zaganianych tygodni w roku, często
brak czasu i sił nawet na pójście do kościoła w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek. Nie pozwólmy, by tak stało się w naszych rodzinach.

Niedziela Palmowa
Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm - liturgia
bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego Mękę i Śmierć na Krzyżu. Witające go tłumy
rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: „Hosanna Synowi Dawidowemu”.
Palmy w Polsce zastępują często gałązki wierzbowe z baziami. Po ich poświęceniu zatyka się je za krzyże i obrazy, by strzegły domu od nieszczęść i zapewniały błogosławieństwo Boże. Tradycja przywołuje także szczególne elementy tego dnia: baziowe palmy wtykano w ziemię
aby Pan Bóg strzegł zasiewów i plonów przed gradem, suszą i nadmiernym deszczem. Czytanie Pisma Świętego przypominało, że zaczyna się
najważniejszy tydzień w roku, że zbliża się wielkie święto.

Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek, Wielka Środa
Poniedziałek, wtorek i środa Wielkiego Tygodnia są dniami szczególnie poświęconymi sakramentowi pojednania - nie wyróżniają się niczym,
jeśli chodzi o liturgię. Warto więc, jeżeli ktoś nie zrobił tego do tej pory, udać się wtedy do konfesjonału, by oczyścić serce. Nie powinniśmy
zostawiać spowiedzi na ostatnią chwilę
Jak sama nazwa wskazuje Wielki Tydzień obejmuje siedem dni, nie tylko Triduum Paschalne. Skupiamy się na modlitwie, na rozmowach, dobrej lekturze. To dla czas przygotowania, nie tylko domu, stołu, potraw, ale przede wszystkim czas przygotowania naszych serc na przyjście
Chrystusa. Starajmy się wyciszyć.
Warto tak rozłożyć swoje obowiązki, by w Wielką Środę nie zajmować się już porządkami i nie biegać po sklepach, ale przygotowywać się
do głębokiego wejścia w Triduum Paschalne. Wielka Środa to taki ostatni dzwonek wzywający do skupienia się na tym, co naprawdę ważne.

Wielki Czwartek
Zupełnie inaczej przeżywa się Poranek Wielkanocny, gdy poprzedziło go uczestnictwo w liturgii Triduum Paschalnego. To dla chrześcijanina
najważniejsze dni w roku. W Wielki Czwartek obchodzimy święto kapłanów, ponieważ w tym dniu w czasie Ostatniej Wieczerzy został
ustanowiony sakrament kapłaństwa oraz sakrament Eucharystii. Ksiądz odprawiając Mszę Św. będzie ubrany na biało. Warto zastanowić się
co stało się w Wieczerniku w czasie Ostatniej Wieczerzy i że to na tę pamiątkę odprawia się dziś w kościele Mszę św. Dobrą będzie chwilę
przy ołtarzu adoracji, by z bliska zobaczyć Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. To wieczór w kościele pełen wrażeń i głębokich
przeżyć.

Wielki Piątek
Dzień Męki i Śmierci Chrystusa. Niech w tym dniu będzie w naszym domu cisza pozwalająca przeżyć Misterium Męki i Śmierci Jezusa.
O godzinie 15.00, godzinie śmierci Pana Jezusa, uklęknijmy z rodziną, by się wspólnie pomodlić - może to właśnie będzie najodpowiedniejszy
moment, aby przedłożyć Bogu największą prośbę rodziny. Postarajmy się w domu w centralnym miejscu wyeksponować krzyż na białym
obrusie. Warto tego dnia co najmniej ograniczyć lub wręcz wyłączyć radioodbiorniki, telewizory czy komputery. Obowiązuje post ścisły,
a więc nie tylko jakościowy, ale i ilościowy. Jeżeli jest to możliwe, weźmy tego dnia udział w parafialnej Drodze Krzyżowej. Wieczorem gromadzimy się na liturgii wielkopiątkowej - jest ona długa, ale bardzo bogata i piękna: Liturgia Słowa poprzedzona procesją i leżeniem krzyżem
przez kapłanów przed obnażonym ołtarzem, uroczysta adoracja krzyża, komunia i procesjonalnie przeniesienie Najświętszego Sakramentu
do Grobu Pańskiego. Pamiętajmy, by udać się na adorację Grobu Pańskiego. To wielkopostne pielgrzymowanie ma swoje korzenie w Jerozolimie, gdzie gromadzono się w miejscach Męki Chrystusa, aby Mu duchowo towarzyszyć od Wieczernika i Góry Oliwnej, aż do miejsca jego
Grobu.

Wielka Sobota
Jest dniem spoczynku Pana Jezusa w Grobie. To nie dzień żałoby, ale powinien być wypełniony zadumą nad cudem Zmartwychwstania.
To właśnie w Wielką Sobotę odbywa się święcenie pokarmów. Warto uklęknąć przy grobie Jezusa, z nadzieją w sercu czekając na jutrzejsze
Zmartwychwstanie. Po zapadnięciu zmroku rozpoczynają się obchody Wigilii Paschalnej - jest to najbardziej uroczysty wieczór w roku liturgicznym. Wigilia Paschalna nie jest częścią Wielkiej Soboty, jej radosna liturgia należy już do obchodów Dnia Zmartwychwstania. Obchód
Wigilii Paschalnej składa się z czterech części: Liturgii Światła, Liturgii Słowa, Liturgii Chrzcielnej i Liturgii Eucharystycznej. W czasie Liturgii
Światła kapłan przed kościołem poświęca ogień, odpala paschał, wnosi uroczyście światło do ciemnego kościoła i śpiewa Orędzie Paschalne.
W drugiej części są czytane fragmenty Pisma Świętego, w których rozważamy, co Bóg uczynił dla nas od początku świata. Podczas Liturgii
Chrzcielnej ksiądz dokonuje poświęcenia wody, a wierni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne. Odnowieni biorą udział w Mszy Paschalnej,
w czasie której zabrzmią wszystkie dzwony i dzwonki.
Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota z Niedzielą Paschalną są dniami szczególnie bogatymi w obchody liturgiczne.
Warto w pełni z tego bogactwa skorzystać. Jest to wspaniały dar Kościoła, który może ubogacić naszą rodzinę i zbliży nas do Chrystusa.
Dzięki głębokiemu przeżyciu Wielkiego Tygodnia, zanurzeniu się w tajemnicę Bożej Miłości, mamy szansę rzeczywiście odnowić nasze życie,
odnowić naszą wiarę i nawrócić się do Boga.

ŚWIĘTE TRYDUUM PASCHALNE
w naszej świątyni na Łazach
Wielki Czwartek 13 Kwietnia 2017
18.00 Liturgia Wieczerzy Pańskiej

Wielki Piątek 14 kwietnia 2017
17.15 Droga Krzyżowa
18.00 Liturgia Męki Pańskiej

Wielka Sobota 15 kwietnia 2017
19.00 Liturgia Wigilii Paschalnej

Wielkanoc 16 kwietnia 2017-03-31
6.00 Rezurekcja

Na podstawie artykułu Magdaleny Lewandowskiej

ZATRZYMANE W KADRZE
Zachęcamy wszystkich do obejrzenia zaistniałej w naszym kościele za sprawą redakcji
„Zwiastuna”, nowej wystawy zdjęć. Zatytułowana jest „WIELKIE SERCA , MAŁEJ PARAFII”,
a prezentuje ważne wydarzenia parafialne minionego roku. Dla poświęcenia kilku minut tej ekspozycji zachęca dodatkowo słoneczna aura,
która tworzy niepowtarzalne światło sprzyjające
nastrojowi, lepszej widoczności i dającej się już
odczuć wyższej temperaturze otoczenia. Przywołajmy utrwalone w kadrze wydarzenia, które
już dziś tworzą archiwa, a prezentują nas
o jeden rok korzystniej.
R.M.J

