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Niedziela Palmowa, czyli Mêki Pañskiej, wprowadza nas coraz bardziej w nastrój �wi¹t Paschalnych.
Ko�ció³ zachêca, aby nie ograniczaæ siê tylko do radosnego wymachiwania palmami i krzyku: "Hosanna
Synowi Dawidowemu!", ale wskazuje drogê jeszcze dalsz¹ - ku Wieczernikowi, gdzie "chleb z nieba
zst¹pi³". Potem wprowadza w ciemny ogród Getsemani, pozwala odczuæ dramat Jezusa uwiêzionego i opusz-
czonego, daje zasmakowaæ Jego cierpienie w pretorium Pi³ata i odrzucenie przez cz³owieka. Wreszcie
zachêca, aby pój�æ dalej, a¿ na sam szczyt Golgoty i wytrwaæ do koñca. Chrze�cijanin nie mo¿e obojêtnie
przej�æ wobec wisz¹cego na krzy¿u Chrystusa, musi zostaæ do koñca, a¿ siê wszystko wype³ni. Musi
potem pomóc zdj¹æ Go z krzy¿a i mieæ odwagê spojrzeæ w oczy Matce trzymaj¹cej na rêkach cia³o Syna, by
na koñcu wreszcie zatoczyæ ciê¿ki kamieñ na Grób. A potem ju¿ tylko pozostaje mu czekaæ na tê Wielk¹
Noc... To w³a�nie daje nam Wielki Tydzieñ, rozpoczynaj¹cy siê Niedziel¹ Palmow¹. Wejd�my zatem
w �wiête Misterium naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Drodzy Parafianie!
Pragniemy zwróciæ uwagê na fakt, ¿e dzi� oddajemy w Wasze rêce ju¿ 900. numer naszej parafialnej

gazetki "Na Skale". Przez te wszystkie lata, kiedy byli�my z Wami, starali�my siê - poprzez zamieszczane
w niej teksty - przybli¿aæ Wam prawdy naszej wiary, a tak¿e bie¿¹ce wydarzenia dotycz¹ce naszej Parafii.
Niektórzy cz³onkowie naszej redakcji odeszli ju¿ do wieczno�ci, w tym wyj¹tkowym dniu prosimy dla nich
o modlitwê.

Dziêkujemy Ksiêdzu Proboszczowi Zygmuntowi Koskowi za opiekê i przewodniczenie naszemu
Zespo³owi Redakcyjnemu. Dziêkujemy tak¿e Wam, drodzy Parafianie, za ka¿dy kupiony i przeczytany nu-
mer gazetki, tak¿e za po�rednictwem strony internetowej Parafii. Dla wszystkich, którzy nadal w redakcji
pracuj¹, prosimy o modlitwê, aby nie brakowa³o nam wytrwa³o�ci w ewangelizacji poprzez s³owo pisane.

Redakcja

Spowied� �wiêta w Wielkim Tygodniu:
Wielki Poniedzia³ek, Wtorek, �roda - od godz. 7.00 do 9.00 oraz od 17.00 do 20.00.Wielki Czwartek - od 7.00 do 9.00

Szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedziel¹ Palmow¹,
czyli Mêki Pañskiej, i rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia.

Liturgia Ko�cio³a wspomina tego dnia uroczysty wjazd Pana Jezusa
do Jerozolimy, o którym mówi¹ wszyscy czterej Ewangeli�ci,

a tak¿e rozwa¿a Jego Mêkê.
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WIELKI CZWARTEK

Od Wielkiego Czwartku Ko�ció³ roz-
poczyna uroczyste obchody Triduum Pas-
chalnego, w czasie którego bêdzie wspo-
minaæ mêkê, �mieræ i zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa. W Wielki Czwartek li-
turgia uobecnia Ostatni¹ Wieczerzê, usta-
nowienie przez Jezusa Eucharystii oraz
sakramentu Kap³añstwa.

Wielki Czwartek jest szczególnym
�wiêtem kap³anów. Rankiem, jeszcze
przed wieczornym rozpoczêciem Triduum
Paschalnego, ma miejsce szczególna
Msza �w. We wszystkich ko�cio³ach ka-
tedralnych biskup diecezjalny wraz z ka-
p³anami odprawia Mszê �w. Krzy¿ma.
Podczas niej biskup �wiêci oleje (chorych
i krzy¿mo), które przez ca³y rok s³u¿¹ przy
udzielaniu sakramentów chrztu, �wiêceñ
kap³añskich, namaszczenia chorych. Ka-
p³ani koncelebruj¹cy ze swoim biskupem
odnawiaj¹ przyrzeczenia kap³añskie.

Wieczorem w ko�cio³ach parafial-
nych i zakonnych Msz¹ Wieczerzy Pañ-
skiej rozpoczyna siê Triduum Paschalne.
Przed rozpoczêciem liturgii opró¿nia siê
tabernakulum, w którym przez ca³y rok
przechowywany jest Naj�wiêtszy Sakra-
ment. Odt¹d a¿ do Nocy Zmartwychwsta-
nia pozostaje ono puste. W liturgii pod-
czas �piewu hymnu "Chwa³a na wysoko-
�ci Bogu", którego nie by³o przez ca³y
Wielki Post, bij¹ dzwony. Po Mszy �w.
przenosi siê Naj�wiêtszy Sakrament do
tzw. ciemnicy. Tam rozpoczyna siê ado-
racja.

Wymownym znakiem odej�cia Jezu-
sa, który po Ostatniej Wieczerzy zosta³
pojmany, jest ogo³ocenie o³tarza. A¿ do
Wigilii Paschalnej o³tarz pozostaje bez ob-
rusa, �wiec i wszelkich ozdób.

Czy mi³ujesz mnie wiêcej? � pyta dzi� Chrystus
Kiedy wstêpujesz na stopnie o³tarza,
By z³o¿yæ na nim bezkrwaw¹ ofiarê,

Przez któr¹ Bóg nas ³askami obdarza.
Czy mi³ujesz mnie wiêcej? � pyta dzi� Chrystus

Kiedy zasiadasz w konfesjonale,
By dusze grzechem skalane oczy�ciæ,
W Mi³o�ci Bo¿ej zbawczym Trybunale.
I tak przy ka¿dej czynno�ci Kap³anie

Pyta Ciê Chrystus po wiele razy,
Czy ty mnie mi³ujesz � wiêcej ni¿ inni?
Bo chce, by serce Twe by³o bez skazy.

I czeka Chrystus Twojej odpowiedzi
Choæ wie, co serce kap³añskie czuje,

Powiedz Mu szczerze, jak Piotr nad jeziorem �
Panie � Ty wszystko wiesz�Ty wiesz ¿e Ciê mi³ujê!

Drodzy Kap³ani!
¯yczymy, aby zawsze towarzyszy³a

Wam blisko�æ Tego, który was powo³a³
i któremu oddajecie swoje ¿ycie. Niech On
uczyni Was tak wielkimi, aby�cie mogli
ogarn¹æ ca³y �wiat i tak silnymi, by�cie
mogli go d�wign¹æ i pomagaæ w nieustan-
nym jego zbawianiu.

Parafianie i Redakcja
Wielki Czwartek w naszej Parafii:
Msza �w. Wieczerzy Pañskiej - dla dzieci o godz. 16.00
dla wszystkich - o godz. 18.00, po niej przeniesienie Pana Jezusa
do ciemnicy. W tym dniu przyjmiemy Komuniê �w. pod dwiema
postaciami � Cia³a i Krwi Chrystusa. Adoracja Pana Jezusa
w ciemnicy - do pó³nocy, od godz. 22.00 � adoracjê poprowadzi
m³odzie¿, a od godz. 23.00 - siostry zakonne naszej Parafii.
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WIELKI PI¥TEK

Wielki Pi¹tek to dzieñ Krzy¿a. Po po³udniu odprawiana jest Liturgia Mêki Pañ-
skiej, podczas której g³ówny celebrans k³adzie siê na chwilê krzy¿em przed o³ta-
rzem. Nastêpnie czyta siê lub �piewa, zwykle z podzia³em na role, opis Mêki Pañ-
skiej wed³ug �w. Jana. Po homilii w bardzo uroczystej modlitwie wstawienniczej
Ko�ció³ poleca Bogu siebie i ca³y �wiat, wyra¿aj¹c w ten sposób pragnienie samego
Chrystusa: aby wszyscy byli zbawieni.

Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopi¹tkowej jest adoracja Krzy¿a. Po li-
turgii Krzy¿ zostaje w widocznym i dostêpnym miejscu, tak by ka¿dy wierny móg³
go adorowaæ. Jest on a¿ do Wigilii Paschalnej najwa¿niejszym punktem w ko�ciele.

Ostatni¹ czê�ci¹ liturgii Wielkiego Pi¹tku jest procesja do Grobu Pañskiego.
Na o³tarzu umieszczonym przy Grobie wystawia siê Naj�wiêtszy Sakrament w mon-
strancji okrytej przejrzystym welonem - symbolem ca³unu, w który owiniêto cia³o
zmar³ego Chrystusa. W wielu ko�cio³ach przez ca³¹ noc trwa adoracja, podczas
której odprawiane s¹ tak¿e nabo¿eñstwa Drogi Krzy¿owej.

W Wielki Pi¹tek
wo³a nas Mi³o�æ

Modlitwa dobrego
³otra
Nie jestem z³oczyñc¹
Lecz z³o przylgnê³o do mnie
I trzyma mnie w swoich szponach
Dobra pragnê ze wszystkich si³
Szczê�cia wci¹¿ poszukujê �
Niestety nie zawsze tam �
Gdzie siê ono znajduje-
Pragnê dobra i za nim têskniê
I tak wielkimi pragnieniami
Ale i b³otem unurzany
Stajê przed Panem mym
W najmniej spodziewanej chwili
I wiem, ¿e On mnie nie odrzuci
I wiem, ¿e On mn¹ nie wzgardzi
I wiem, ¿e On jeden zrozumie
I wiem, ¿e On jeden przebaczy �
Chce tylko jednego �
G³êbokiego ¿alu
Prostego aktu mi³o�ci ....
Wspomnij na mnie Panie....

Wielki Pi¹tek w naszej Parafii:
Godz. 11.00  - Droga Krzy¿owa dla dzieci,
godz. 15.00 � Godzina Mi³osierdzia. W czasie tego nabo¿eñstwa
rozpoczniemy Nowennê do Mi³osierdzia Bo¿ego, któr¹ przez 9 dni
bêdziemy odprawiaæ  po Mszach �w. wieczornych.
godz. 16.00  - Nabo¿eñstwo Mêki Pañskiej dla dzieci
godz. 18.00 -  Nabo¿eñstwo Mêki Pañskiej dla wszystkich wiernych.
Po nabo¿eñstwie -  przeniesienie Pana Jezusa do grobu i tam
adoracja przez ca³¹ noc i dzieñ - a¿ do Wigilii Paschalnej czyli
do godz. 18.00 w Wielk¹  Sobotê,
godz. 22.00 - Droga Krzy¿owa,
godz. 23.00 - Gorzkie ¯ale

Tego wieczoru patrzymy z wiar¹ na krzy¿ Chrystusa, a poprzez niego
chcemy og³aszaæ �wiatu mi³osiern¹ mi³o�æ Ojca do ka¿dego cz³owieka. Tak,
Wielki Pi¹tek jest dniem mi³osierdzia i mi³o�ci; dniem, w którym dokona³o
siê odkupienie �wiata, poniewa¿ grzech i �mieræ zosta³y zwyciê¿one przez
zbawcz¹ �mieræ Odkupiciela.

Boski Królu ukrzy¿owany, niech tajemnica Twojej chwalebnej �mierci
zatriumfuje w �wiecie. Spraw, aby�my tego wieczoru z jeszcze g³êbszym
przekonaniem zawo³ali: Twój krzy¿ jest zwyciêstwem i zbawieniem, «bo�
przez krzy¿ swój �wiêty �wiat odkupiæ raczy³!». �w. Jan Pawe³ II



Redaguje Zespó³ Parafii Mi³osierdzia Bo¿ego, Kraków, ul. ks. Bpa. W. Bandurskiego 12,
Kancelaria Parafialna (kontakt w godzinach urzêdowania Kancelarii).

Strona Parafii: www.oficerskie.info
Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nades³anych materia³ów oraz zmiany tytu³ów.

WIELKI PONIEDZIA£EK  21.03.2016
  8.00   + Wiktoria Podobiñska w 19 rocz.

�mierci
18.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Teresy

Kisiel w 85 rocz. urodzin
WIELKI WTOREK  22.03.2016

  8.00 ++ Eligiusz Cichopek, Jan,
Bronis³awa Kawalec

 18.00 1) O ulgê w cierpieniu i potrzebne
³aski dla ciê¿ko chorego Krzysztofa
2)
WIELKA �RODA 23.03.2016

  8.00 + Adela Liszcz (greg)
18.00  Nowenna do MB Nieustaj¹cej

Pomocy
WIELKI CZWARTEK 24.03.2016

16.00 Msza �. Wieczerzy Pañskiej dla
dzieci
+ Józef Pitras w 4 rocz. �mierci

18.00 Msza �. Wieczerzy Pañskiej
1) + Adela Liszcz (greg)
2) ++ Jadwiga i Antoni £yko
3) Za parafian
4)
WIELKI PI¥TEK 25.03.2016

15.00 Godzina Mi³osierdzia
16.00 Nabo¿eñstwo Mêki Pañskiej dla

dzieci
18.00  Nabo¿eñstwo Mêki Pañskiej

WIELKA SOBOTA 26.03.2016
18.00 Liturgia Wielkiej Soboty:

1) + Maria Kisiel
2) + Adolf Marzec
3) + Adela Liszcz (greg)
4)

NIEDZIELA 27.03.2016
WIELKANOC

  8.00  1) ++ Barbara, Franciszek Perek
2) + Adela Liszcz (greg)

  9.30 + Katarzyna Szczawiñska w rocz.
�mierci

11.00 Dziêkczynna za uratowanie ¿ycia
Agaty i Szymona z pro�b¹
o dalsz¹ opiekê Bo¿¹

12.00 O wiarê i potrzebne ³aski dla
siostrzeñców

13.00 + Karol � o Bo¿e Mi³osierdzie dla
Jego duszy

18.00  ++ Stefania, Piotr, Aleksander i ich
rodzice

INTENCJE MSZY �W.
21.03.2016 - 27.03.2016
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WIELKA SOBOTA

Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. Po �mierci krzy¿owej i z³o¿e-
niu do grobu wspomina siê zst¹pienie Jezusa do otch³ani.

Tradycj¹ Wielkiej Soboty jest po�wiêcenie pokarmów wielkanocnych: chleba
- na pami¹tkê tego, którym Jezus nakarmi³ t³umy na pustyni; miêsa - na pami¹tkê
baranka paschalnego, którego spo¿ywa³ Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami
w Wieczerniku oraz jajek, które symbolizuj¹ nowe ¿ycie. Wielki Pi¹tek i Wielka
Sobota to jedyny czas w ci¹gu roku, kiedy Ko�ció³ nie sprawuje mszy �w.

Co siê sta³o? Wielka cisza spowi³a ziemiê; wielka na niej cisza
i pustka. Cisza wielka, bo Król zasn¹³. Ziemia siê przelêk³a i zamilk³a,
bo Bóg zasn¹³ w ludzkim ciele, a wzbudzi³ tych, którzy spali od wieków.
Bóg umar³ w ciele, a poruszy³ Otch³añ. (...) Dla ciebie Ja, Pan, przybra-
³em postaæ s³ugi. Dla ciebie Ja, który jestem ponad niebiosami, przy-
szed³em na ziemiê i zst¹pi³em w jej g³êbiny. Dla ciebie, cz³owieka, sta-
³em siê jako cz³owiek bezsilny, lecz wolny po�ród umar³ych. Ja w ogro-
dzie oliwnym zosta³em wydany ¯ydom i ukrzy¿owany w ogrodzie. Przy-
patrz siê mojej twarzy dla ciebie oplutej, bym móg³ ci przywróciæ du-
cha, którego niegdy� tchn¹³em w ciebie. Zobacz na moim obliczu �lady
uderzeñ, które znios³em, aby na twoim zeszpeconym obliczu przywró-
ciæ mój obraz. Spójrz na moje plecy przeorane razami, które wycierpia-
³em, aby z twoich ramion zdj¹æ ciê¿ar grzechów przyt³aczaj¹cych ciebie.
Obejrzyj moje rêce tak mocno przybite do drzewa za ciebie, który nie-
gdy� przewrotnie wyci¹gn¹³e� sw¹ rêkê do drzewa (...) Gotowy ju¿ jest
niebiañski tron, w pogotowiu czekaj¹ s³udzy, ju¿ wzniesiono salê go-
dow¹, jedzenie zastawione, przyozdobione wieczne mieszkanie, skar-
by dóbr wiekuistych s¹ otwarte, a królestwo niebieskie, przygotowane
od za³o¿enia �wiata, ju¿ otwarte.

Staro¿ytna homilia na Wielk¹ Sobotê

Wielka cisza
spowi³a ziemiê,
bo Król zasn¹³...

Wielka Sobota w naszej Parafii:
�wiêcenie pokarmów na stó³ wielkanocny - co pó³ godziny
od godz. 8.00 - 15.00.Liturgia Wielkiej Soboty - o godz. 18.00, po niej Procesja
Rezurekcyjna


