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NIEDZIELA PALMOWA

Szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana
jest Niedziel¹ Palmow¹, czyli Mêki Pañskiej, i roz-
poczyna obchody Wielkiego Tygodnia. Liturgia
Ko�cio³a wspomina tego dnia uroczysty wjazd
Pana Jezusa do Jerozolimy. To w³a�nie w Niedzie-
lê Palmow¹ ma miejsce obrzêd po�wiêcenia palm
i uroczysta procesja do ko�cio³a.

Zwyczaj �wiêcenia palm pojawi³ siê ok. VII w. na
terenach dzisiejszej Francji. Z kolei procesja wziê³a
swój pocz¹tek z Ziemi �wiêtej. To w³a�nie Ko�ció³ w
Jerozolimie stara³ siê jak najdok³adniej "powtarzaæ"
wydarzenia z ¿ycia Pana Jezusa. W IV w. istnia³a ju¿
procesja z Betanii do Jerozolimy - patriarcha wsiada³
na o�licê i wje¿d¿a³ do �wiêtego Miasta, za� zgroma-
dzeni wierni, witaj¹c go w rado�ci i w uniesieniu, �cie-
lili przed nim swoje p³aszcze i palmy. Nastêpnie wszy-
scy udawali siê do bazyliki Anastasis (Zmartwychwsta-
nia), gdzie sprawowano uroczyst¹ liturgiê. Owa pro-
cesja rozpowszechni³a siê w ca³ym Ko�ciele mniej
wiêcej do XI w. W Rzymie szósta niedziela Przygoto-
wania Paschalnego by³a pocz¹tkowo wy³¹cznie Nie-

dziel¹ Mêki Pañskiej, kiedy to uroczy�cie �piewano Pa-
sjê. Dopiero w IX w. do liturgii rzymskiej wszed³ jero-
zolimski zwyczaj procesji upamiêtniaj¹cej wjazd Pana
Jezusa do Jerusalem. Obie tradycje szybko siê po³¹-
czy³y, daj¹c liturgii Niedzieli Palmowej podwójny cha-
rakter (wjazd i Mêka). Przy czym, w ró¿nych Ko�cio-
³ach lokalnych owe procesje przyjmowa³y rozmaite
formy: biskup szed³ piechot¹ lub jecha³ na osio³ku, nie-
siono ozdobiony palmami krzy¿, ksiêgê Ewangelii, a
nawet i Naj�wiêtszy Sakrament. Niektóre te¿ przeka-
zy za�wiadczaj¹, ¿e tego dnia biskupom przys³ugi-
wa³o prawo uwalniania wiê�niów (nawi¹zanie do ge-
stu Pi³ata).

Dzisiaj odnowiona liturgia zaleca, aby wierni w
Niedzielê Mêki Pañskiej zgromadzili siê przed ko�cio-
³em, gdzie powinno odbyæ siê po�wiêcenie palm i uro-
czysta procesja do ko�cio³a. Podczas ka¿dej Mszy
�w., zgodnie z wielowiekow¹ tradycj¹ czyta siê opis
Mêki Pañskiej. Popió³ z palm w nastêpnym roku zo-
stanie po�wiêcony i u¿yty w obrzêdzie �rody Popiel-
cowej.
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Wyja�nienie liturgii Wielkiego Tygodnia
Okres Wielkiego Tygodnia jest czasem ostatecznego przygotowania na �wiêta Wielkanocy. W naszych domach ro-

dzinnych up³ywa on przewa¿nie na ostatnich przygotowaniach do �wi¹t. To przygotowanie ma nie tylko wymiar materialny,
zwi¹zany ze sprz¹taniem domu i przygotowywaniem �wi¹tecznych potraw, ale przede wszystkim wymiar duchowy. To czas
wewnêtrznego przygotowania na Uroczysto�æ Zmartwychwstania Chrystusa, która jest centrum ca³ego roku liturgicznego,
przez modlitwê i czêsto przypadaj¹ce na ten w³a�nie okres rekolekcje wielkopostne.

Okres bezpo�rednio poprzedzaj¹cy Wielkanoc pocz¹tkowo nazywany by³ Triduum Sacrum i obejmowa³ Wielki Pi¹tek,
Wielk¹ Sobotê i Niedzielê Zmartwychwstania. Ten czas by³ upamiêtnieniem mêki, �mierci i zmartwychwstania Jezusa Chry-
stusa. Z czasem ten okres rozszerza siê i rozpoczyna siê w Niedzielê Mêki Pañskiej. Te dni przepe³nione s¹ misteriami
przedstawiaj¹cymi ostatnie dni ¿ycia Jezusa, Jego mêkê i �mieræ, do nich zalicza³y siê dramaty liturgiczne, zwane te¿
ko�cielnymi (pozosta³y czê�ciowo w misteriach odgrywanych w kilku miejscach w Polsce, miedzy innymi w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej), uroczy�cie odczytywano Ewangeliê opisuj¹c¹ te momenty z historii zbawienia. Na pocz¹tku drugiego tysi¹clecia
te dni zaczêto nazywaæ Triduum Paschale, które obejmowa³o Wielki Czwartek, Pi¹tek i Sobotê. Ostatecznego ustalenia
obchodów Wielkiego Tygodnia dokona³a Kongregacja Rytów instrukcj¹ z dnia 16 listopada 1955 roku.

Wielki Czwartek jest dniem upamiêtniaj¹cym ustanowienie przez Jezusa
Eucharystii w czasie Ostatniej Wieczerzy. Dla kap³anów i kleryków ten dzieñ jest
wa¿ny dlatego, ¿e Jezus ustanowi³ równie¿ sakrament kap³añstwa. Tego dnia spra-
wuje siê dwie Msze �wiête, jedn¹ przed po³udniem w ko�ciele katedralnym, pod
przewodnictwem biskupa ordynariusza i drug¹ w ka¿dym ko�ciele parafialnym.

     Pierwsza Msza �wiêta sprawowana jest przez biskupa i ca³e zgromadze-
nie kap³anów w ko�ciele katedralnym przed po³udniem. Jest ona nazywana te¿
Msz¹ Krzy¿ma. Ta nazwa pochodzi od obrzêdu b³ogos³awieñstwa olei �wiêtych.
W czasie tej Mszy ca³e prezbiterium zgromadzone wokó³ swojego biskupa, odna-
wia przyrzeczenia kap³añskie. Po odnowieniu przyrzeczeñ biskup dokonuje b³ogo-
s³awienia oleju chorych (oleum infirmorum), oleju katechumenów (oleum catehu-
menorum) i krzy¿ma (oleum sanctum), u¿ywanego przy chrzcie, bierzmowaniu,
�wiêceniach kap³añskich i biskupich oraz dedykacji ko�cio³ów i o³tarzy.

Drug¹ Mszê �wiêt¹ odprawia siê wieczorem na upamiêtnienie Ostatniej Wie-
czerzy Jezusa z Aposto³ami. W ko�cio³ach katedralnych biskup dokonuje symbo-
licznego obmycia nóg dwunastu mê¿czyznom, na pami¹tkê obmycia nóg Aposto-
³om przez Chrystusa. Po modlitwie po komunii przenosi siê Naj�wiêtszy Sakra-
ment do kaplicy adoracji (Ciemnicy) gdzie jest przechowywany do uroczysto�ci
wielkopi¹tkowych. Od tego momentu rozpoczyna siê adoracja, która mo¿e trwaæ
kilka godzin lub do nastêpnego dnia.

Rozpoczynamy o godz. 16.00 � Msz¹ �w. Wieczerzy Pañskiej dla dzieci, a dla pozosta³ych Parafian Msza �w.
i przeniesienie Jezusa do �ciemnicy� o godz. 18.00. W tym dniu przyjmiemy Komuniê �w. pod dwiema postaciami
� Cia³a i Krwi  Chrystusa. Po przeniesieniu Pana Jezusa do �ciemnicy� zachêcamy w tê Ogrojcow¹ noc do trwania
adoracyjnego przy Chrystusie. Adoracja bêdzie trwaæ do pó³nocy -  od godz. 22.00 adoracjê  poprowadzi m³o-
dzie¿, a od 23.00 -siostry zakonne mieszkaj¹ce na terenie naszej Parafii.

w naszej Parafii...

�Gdyby�my nie mieli sakra-
mentu Kap³añstwa, nie mieliby-
�my Pana. Kto Go umie�ci³ w ta-
bernakulum? Kap³an. Kto przyj¹³
nasz¹ duszê u pocz¹tku jej
¿ycia? Kap³an. Kto j¹ ¿ywi, by
daæ jej si³ê na wêdrówkê?
Kap³an. Kto j¹ przygotuje na spo-
tkanie z Bogiem, obmywaj¹c j¹
po raz ostatni we krwi Jezusa
Chrystusa? Kap³an, ci¹gle
kap³an. A gdy dusza bêdzie
umiera³a, kto j¹ o¿ywi, kto jej
udzieli ciszy i pokoju? I tu kap³an.
Nie mo¿na sobie przypomnieæ
ani jednego dobrodziejstwa
Boga bez spotkania obok tego
wspomnienia obrazu kap³ana".

Drodzy Kap³ani, b¹d�cie
zawsze z nami. Po prostu b¹d�-
cie. Niech Was nigdy nie zabrak-
nie na ¿adnym etapie naszego
¿ycia. Niech Wam b³ogos³awi
Ten, Który Was powo³a³ i niech
Was obdarza na co dzieñ swo-
imi ³askami.

           �w.Jan Maria Vianney

WIELKI CZWARTEK

Parafianie i Redakcja



Wielki Pi¹tek jest dniem, w którym nie odprawia siê
Mszy �wiêtej. W tym dniu obowi¹zuje post �cis³y!

Obrzêdy rozpoczynaj¹ siê oddaniem czci o³tarzowi przez
kap³ana, który k³adzie siê krzy¿em, a ca³y lud modli siê w
ciszy. Po d³u¿szej chwili kap³an i lud wstaj¹. G³ówny cele-
brans z miejsca przewodniczenia odmawia modlitwê, po któ-
rej nastêpuje liturgia s³owa obejmuj¹ca czytania liturgiczne,
w tym uroczy�cie odczytywan¹ Mêkê Chrystusa w taki sam
sposób, jak w Niedzielê Mêki Pañskiej. Po odczytaniu Mêki
celebrans odmawia uroczyst¹ modlitwê powszechn¹ zawie-
raj¹c¹ dziesiêæ wezwañ: 1. Za Ko�ció³ �wiêty, 2. Za papie¿a,
3. Za wszystkie stany Ko�cio³a, 4. Za katechumenów, 5. O
jedno�æ chrze�cijan, 6. Za ̄ ydów, 7. Za niewierz¹cych w Chry-
stusa, 8. Za niewierz¹cych w Boga, 9. Za rz¹dz¹cych pañ-
stwami, 10. Za strapionych i cierpi¹cych. Po jej zakoñczeniu
nastêpuje najwa¿niejszy moment ca³ych uroczysto�ci wiel-
kopi¹tkowych - adoracja krzy¿a. Celebrans staje przed o³ta-
rzem, ods³ania krzy¿, �piewaj¹c: Oto drzewo Krzy¿a, na któ-
rym zawis³o Zbawienie �wiata, na co lud odpowiada: Pójd�-
my z pok³onem. W tym momencie mo¿e nast¹piæ adoracja
krzy¿a. W pierwszej kolejno�ci cze�æ krzy¿owi oddaje ka-
p³an, duchowieñstwo, asysta i nastêpnie wierni.Po tym  ob-
rzêdzie nastêpuje komunia �wiêta tak, jak w czasie Mszy
�wiêtej od modlitwy Ojcze nasz. Po komunii celebrans doko-
nuje wystawienia Naj�wiêtszego Sakramentu w monstrancji
przykrytej bia³ym przezroczystym welonem w symbolicznym
Grobie Pañskim. Po zakoñczeniu uroczysto�ci, podobnie jak
w Wielki Czwartek, adoruje siê Naj�wiêtszy Sakrament.

WIELKI PI¥TEK

O godz. 11.00 Droga Krzy¿owa dla wszystkich dzieci,
O godz. 15.00 � Godzina Mi³osierdzia. W czasie tego nabo¿eñstwa rozpoczniemy Nowennê do Mi³osierdzia

Bo¿ego, któr¹ przez 9 dni bêdziemy odprawiaæ a¿ do Niedzieli Mi³osierdzia.
O godz. 16.00 Nabo¿eñstwo Mêki Pañskiej dla dzieci,
O godz. 18.00 Nabo¿eñstwo dla pozosta³ych Parafian, po nim przeniesienie Jezusa do grobu i tam adoracja

przez ca³¹ noc i dzieñ - a¿ do Wigilii Paschalnej czyli do godz. 18.00 w Wielk¹ Sobotê. Porz¹dek i godziny
adoracji wed³ug  poszczególnych ulic nale¿¹cych do Parafii wywieszony jest w gablotach przy ko�ciele.

O godz. 22.00 - Droga Krzy¿owa dla wszystkich
O godz. 23.00 - Gorzkie ¯ale.

w naszej Parafii...

Kir okry³ �wiat ca³y niby nocne cienie
uciszy³ organy, st³umi³ dzwonów bicie
dzi� Chrystus po�wiêci³ swe mienie
na krzy¿u samotnym odda³ swoje ¿ycie
Smutek dzi� w ko�ciele, kir zlewa o³tarze
na bia³ych zas³onach znak krzy¿a siê bieli
na o³tarzu g³ównym dzi� stercz¹ lichtarze
Syn Bo¿y z³o¿ony w grobowej po�cieli
Czasem stuk obcasów martw¹ ciszê gromi
u grobu Pañskiego lud siê t³umnie korzy
�wiat³a tl¹ siê wokó³ po�ród kwiatów woni
w grobie odpoczywa .... nasz Zbawca - Syn Bo¿y

Tu¿ przy Bo¿ym grobie stoj¹ czujne stra¿e
jak ¿ywe pos¹gi - adoruj¹ stale
lud t³umnie przynosi kwiaty w darze
dzi� po raz ostatni zabrzmi¹ "Gorzkie ¯ale"

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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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.

PONIEDZIA£EK  10.04.2017
  8.00 + Halina Wójcik (greg.)
18.00 + Stanis³aw (26 r.�m.)

WTOREK  11.04.2017
  8.00 + Anna Tekieli i jej ++ rodzice
 18.00  + Krystyna K¹kolewska � int.

popogrzebowa
�RODA 12.04.2017

  8.00
18.00 Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 13.04.2017
WIELKI CZWARTEK

 16.00 + Józef Konturek
18.00 1) W intencji Ojczyzny  - o pokój,

zgodê i ³ad moralny w sercach
Polaków
2) + Halina Wójcik (greg.)

PI¥TEK 14.04.2017
WIELKI PI¥TEK

18.00 Liturgia Wielkiego Pi¹tku
SOBOTA 15.04.2017

WIELKA SOBOTA
18.00 1) + Halina Wójcik (greg.)

2) + Maria Safiñska (3 r.�m.)
NIEDZIELA 16.04.2017

WIELKANOC
  8.00 ++ Barbara, Franciszek Perek
  9.30 O Bo¿e b³og. i potrzebne ³aski

z okazji 39 rocznicy �lubu
Czes³awy i Zbigniewa Ko³dras

11.00 + Halina Wójcik (greg.)
12.00 W rocznicê �lubu Zofii i Romea �

dziêkczynna z pro�b¹ o zdrowie,
Bo¿e b³og. i potrzebne ³aski

13.00 Dziêkczynna za otrzymane ³aski
z pro�b¹ o zdrowie i Bo¿e b³og.
dla Miko³aja

18.00  ++ Stefania, Piotr, Aleksander
i ++ rodzice

INTENCJE MSZY �W.
10.04.2016 - 16.04.2017

IX Rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej
DROGA PRZEZ SERCE.

PRZYMIERZE SERC JEZUSA,
MARYI, NASZYCH.

WIELKA SOBOTA

Wielka Sobota jest dniem, w którym równie¿ nie sprawuje siê Mszy �wiêtej.
Przez ca³y dzieñ nawiedzamy Grób Pañski, adorujemy Naj�wiêtszy Sakrament.
Tego dnia w polskiej tradycji kap³ani b³ogos³awi¹ pokarmy na stó³ wielkanocny:
chleb, jaja, wêdlinê i sól. Obrzêdy liturgiczne rozpoczynaj¹ siê wieczorem po za-
chodzie s³oñca i dziel¹ siê na cztery czê�ci: liturgiê �wiat³a, liturgiê s³owa, liturgiê
chrzcieln¹ i liturgiê eucharystyczn¹.

W czasie liturgii �wiat³a celebrans i asysta gromadz¹ siê przy ognisku, od
którego po b³ogos³awieñstwie ognia odpalany jest pascha³, symbol Chrystusa
Zmartwychwsta³ego. Na paschale celebrans rze�bi znak krzy¿a, litery Alfa i Ome-
ga oraz cyfry roku, wypowiadaj¹c s³owa: Chrystus wczoraj i dzi�, pocz¹tek i ko-
niec, do Niego nale¿y czas i wieczno�æ, Jemu chwa³a i panowanie przez wszyst-
kie wieki wieków. Amen. Nastêpnie w wyrze�biony krzy¿ wbija piêæ okr¹g³ych
ziaren kadzid³a i wypowiada s³owa: Przez Swoje �wiête rany, ja�niej¹ce chwa³¹,
niech nas strze¿e i zachowuje Chrystus Pan. Amen. Nastêpnie diakon wnosi �wia-
t³o, symbol Chrystusa zmartwychwsta³ego, do ko�cio³a, trzy razy zatrzymuj¹c siê
i �piewaj¹c s³owa: �wiat³o Chrystusa, a lud odpowiada: Bogu niech bêd¹ dziêki.
Po drugim �piewie asysta rozdaje �wiat³o wiernym, a po trzecim zapalaj¹ siê �wia-
t³a w ko�ciele. Po oddaniu szacunku o³tarzowi celebrans �piewa Orêdzie wielka-
nocne (Exultet). Po Orêdziu nastêpuje liturgia s³owa, sk³adaj¹ca siê z siedmiu
czytañ ze Starego Testamentu i jednego z Nowego Testamentu. Po ka¿dym czy-
taniu i psalmie nastêpuje modlitwa. Przed 8. czytaniem celebrans intonuje �piew:
Chwa³a na wysoko�ci, a po tym odmawia kolektê. Pó�niej �piew Alleluja i odczy-
tanie fragmentu Ewangelii o zmartwychwstaniu Chrystusa. Po homilii nastêpuje
odnowienie przyrzeczeñ chrzcielnych i  liturgia eucharystyczna.

Bezpo�rednio po Wigilii mo¿e odbyæ siê procesja rezurekcyjna trzy razy
wokó³ ko�cio³a. Je�li procesja odbywa siê w Niedzielê Zmartwychwstania o �wicie,
to obrzêdy Wigilii koñcz¹ siê wystawieniem Naj�wiêtszego Sakramentu w Grobie
Pañskim.

�wiêcenie pokarmów na stó³ wielkanocny - od 8.00-15.00 - co pó³
godziny. Przy tej okazji zapraszamy do modlitwy przy Grobie Pañskim
i  uca³owania krzy¿a.

Nabo¿eñstwo Wielkiej  Soboty rozpocznie siê o godz. 18.00, po nim
Procesja Rezurekcyjna.

 W Wielk¹ Sobotê jest zalecany post od pokarmów miêsnych a¿  do
rezurekcji!

w naszej Parafii...
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