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WIADOMOŚCI Z FARY
Wymowna nieobecność
czyli o zasłoniętych krzyżach

Zwyczaj zasłaniania krzyży w V Niedzielę Wielkiego Postu ma co
najmniej dwa znaczenia: historyczno-materialne i duchowe. Pierwsze związane jest z opinią, że w starożytnych kościołach widniały drogocenne krzyże
zdobione klejnotami, często ukazujące Chrystusa stojącego w szacie królewskiej i w koronie. W okresie pokutnym potrzeba było więc zasłonić takie
wizerunki, a bardziej skupić się na uniżeniu Chrystusa. Ten argument brzmi
nieco „archeologicznie” (jest też słabiej udokumentowany) i nie przekonuje wszystkich wiernych do sensu zasłaniania krzyża, ponieważ dzisiaj takie
„starożytne” wizerunki Chrystusa są znacznie mniej liczne.
Tymczasem od wybitnego historyka liturgii, Mario Righettiego, dowiadujemy się, że początkowo w Wielkim Poście „suknem wielkopostnym”
zasłaniano nie krzyż, ale ołtarz! Miało to z jednej strony znaczenie czysto
praktyczne i dydaktyczne (pouczenie wiernych, że zaczął się Wielki Post),
ale wyrażało też głębokie przekonanie, iż drogą do ołtarza, który jest znakiem pełnej jedności z Bogiem, jest pokuta. Wiemy, że pokutnikom nie wolno było zbliżać się do ołtarza, nie mogli przyjmować Komunii, czekali jakby odgrodzeni duchową zasłoną miejsca „świętego świętych”. Zasłonięcie
ołtarza było więc w pewnym sensie odgrodzeniem się pokutującego ludu,
czyli grzeszników, oczekujących na sakramentalne pojednanie. A ponieważ
ołtarz od najstarszych wieków Kościoła zawsze był „wizerunkiem” Chrystusa, zasłonięcie ołtarza było także „zasłonięciem Chrystusa”. Tymczasem
w późniejszym okresie wierni łatwiej niż w ołtarzu dostrzegali Chrystusa
w figurach i obrazach (także na krzyżu), stąd najprawdopodobniej, zresztą
zgodnie z oryginalnym sensem, narodziła się praktyka zasłaniania właśnie
wizerunków (świadectwa tego znamy z XIII w.). I jest to właśnie owo drugie znaczenie znaku zasłoniętego krzyża i obrazów Chrystusa, znaczenie duchowe, a co za tym idzie, bardziej uniwersalne i bardziej przyswajalne dla
współczesnego człowieka.

„Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni” (J 8,59)
Dlaczego właśnie V niedziela Wielkiego Postu jest dniem zasłaniania krzyży? Wiąże się ten fakt z liturgią słowa: w starej tradycji rzymskiej
w V niedzielę W. Postu czytano perykopę z 8 rozdz. Ewangelii Jana o kłótni
Żydów z Jezusem. Wprawdzie dziś, po reformie liturgicznej, czyta się tego
dnia perykopę o Łazarzu (jest to zwyczaj ambrozjański), ale także obecnie w
V tygodniu Postu czyta się właśnie 8 rozdział Ewangelii, gdzie Jezus toczy
z Żydami dysputę, w której padają słynne słowa „Zanim Abraham stał się,
Ja jestem.” Ewangelista kończy rozdział słowami: „Porwali więc kamienie,
aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.” Liturgii Kościoła nie jest obcy zwyczaj pewnego obrazowania Ewangelii, dlatego
ukrywanie postaci Jezusa i zasłanianie krzyży bardzo dobrze wiąże się z
zakończeniem 8 rozdziału Ewangelii Jana, gdy Jezus wychodzi ze świątyni
jerozolimskiej i przeciwnicy tracą go z oczu.
Stracić Chrystusa z oczu, zobaczyć go sercem.
Wiemy z doświadczenia, że gdy coś znika z naszych oczu, czasem de facto staje się bardziej widoczne, widzimy ile dla nas znaczy. Kiedy znika z
oczu fizyczna postać Chrystusa na krzyżu, a On staje się jakby „Wielkim
Nieobecnym”, przez to ukrycie paradoksalnie objawia się On wiernym jeszcze mocniej. Tracąc Go z oczu, wierni mogą Go dostrzec duchowo, a to w
chrześcijaństwie jest istotne. Chrystus także pod zasłoną sakramentalnych
znaków jednocześnie się i ukrywa, i objawia. A ukrycie (łac. velatio) ma
prowadzić do odkrycia (łac. revelatio). Revelatio chrześcijaństwa staje się
krzyż będący już nie znakiem hańby, ale glorii zmartwychwstania. Zachowując więc starożytny obyczaj pokutny doświadczamy namacalnie pewnej
„nieobecności Chrystusa” w naszych nawracających się sercach, ale naszym
celem jest właśnie pogłębienie Jego obecności.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
V Niedziela Wielkiego Postu
17. marca 2013
1.
Od dzisiejszej V niedzieli Wielkiego Postu tradycyjnie w naszych
kościołach zasłaniane są krzyże, co wskazuje, że wchodzimy w kulminacyjny okres tego świętego czasu, kiedy to w szczególny sposób skupiamy
się na rozważaniu Męki Pańskiej. Stąd jeszcze większa zachęta do uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych. Zapraszamy dziś na Gorzkie
Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 16.00. W najbliższy piątek 22. marca
po Mszy św. wieczornej, którą odprawimy przy relikwiach  bł. Jana Pawła
II o godz. 19.15 wyruszy z Fary Droga Krzyżowa. Przejdziemy ulicami naszego miasta, rozważając poszczególne stacje Męki Pańskiej. Nabożeństwo

zakończymy w kościele klasztornym. Serdecznie zapraszamy wszystkich
mieszkańców. Tego dnia w naszym kościele odbędzie się jeszcze tylko Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 17.00.
2.
Od poniedziałku do środy włącznie odbywać się będą rekolekcje
wielkopostne dla dzieci i młodzieży. Porządek rekolekcji na plakatach i w
biuletynie parafialnym. Bardzo prosimy rodziców o dopilnowanie swoich
dzieci, aby uczestniczyły w zajęciach rekolekcyjnych. O pomoc zwracamy
się także do nauczycieli.
3.
We wtorek 19. marca uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP.
Tego dnia uroczyście rozpocznie swój pontyfikat Papież Franciszek, który
został wybrany następcą św. Piotra w środę 13. marca. Pamiętajmy o nim w
modlitwie a także o ks. biskupie Józefie Szamockim, w dniu Jego imienin.
Składamy najlepsze życzenia imieninowe wszystkim Józefom z naszej parafii. Jest to także dzień szczególnej modlitwy w intencji mężczyzn i ojców.
4.
Do piątku włącznie można zgłaszać chorych do spowiedzi i Komunii
Wielkanocnej. W sobotę 23. marca księżą udadzą się z posługą sakramentalną do chorych.
5.
Do 10. kwietnia trwają zapisy na pielgrzymkę do Medjugorje i Chorwacji, która odbędzie się od 10. do 19 maja br.
6.
Zachęcamy i zapraszamy do aktywniejszego udziału w adoracji Najświętszego Sakramentu, która ma miejsce w Kaplicy Krzyża Św. w dni powszednie od godz. 8.30 do 18.15. Światu, Kościołowi, naszej parafii i nam
samym potrzeba modlitwy. Niech chwila adoracji będzie wyrazem naszej
żywej wiary.
7.
Przy wyjściu z kościoła są do nabycia u ministrantów świece „Caritas” tzw. „Paschaliki” na świąteczny stół w cenie 6 zł.
8.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.
9.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp.: Annę Litwińską,
l. 56, Marię Prusak, l. 69, Danutę Jankowską, l. 65, Jadwigę Jakubowską, l.
76. „Wieczny odpoczynek…”.
Intencje Mszalne 18.03 – 24.03.2013 r.

Poniedziałek
18.03.2013

6.30
7.00
7.00
8.00
18.30
18.30

+ Józef i Zofia Jarzębowscy; Józef Twardowski, Marianna Kruszewska.
+ Jan Ziółkowski w 8 rocznice śmierci.
+ Tadeusz Żętkowski.
+ ks. Józef Jasiński i Józef Michalski.
+ Józef Boros (22 greg.).
+ Edward Gołębiewski - z racji imienin.

Wtorek
19.03.2013

Środa
20.03.2013

Czwartek
21.03.2013

Piątek
22.03.2013

Sobota
23.03.2013

Niedziela
Palmowa
24.03.2013
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12.15
18.30
8.30
10.00
11.30

+ Józef Kalwa - w dniu imienin i zmarłych rodziców.
+ mąż Jan Łukaszewski oraz rodziców i teściów.
+ Józefa, Jadwiga, Franciszek, Kazimierz i Władysław Szymborscy.
+ Józef Boros (23greg.).
+ rodzice: Władysława i Józef Wiśniewscy.
+ Józef Skarżyński z racji imienin.
+ Józef Jankowski z racji imienin.
+ Józef Milewski z racji imienin i urodzin oraz zmarłych z rodziny Czyszewskich.
+ Zyta i Stanisław Kałaska.
+ mąż Stanisław Siedlecki - 1 rocz. śm; zm. rodzice.
+ Barbara Szałwińska.
+ Marianna i Ignacy Morella oraz zięć Stefan Ługiewicz.
+ Józef Boros (24greg.).
+ mama Bolesława Laskowska w rocznice śmierci.
+ Radosław Dobry z racji urodzin i imienin.
+ Elżbieta - 4 rocz. śm. i Alfons Śliwińscy.
+ rodzice: Józef i Cecylia Kwaśniewscy.
+ Maria Prusak - popogrzebowa.
+ Władysław Beker - 11 rocz. śm.
+Józef Boros (25greg.).
+ Józef Prusak z racji imienin i Grzegorz Bandelewski.
+ Maria Giedrys w 20 rocz. śm. i Zofia Giedrys i zm. z rodziny.
+ Wiktoria - 5 rocz. śm. i Edward Poniatkowscy.
+ Jan Przybicki, Jadwiga Miłońska w 10 rocz. śm. i Małgorzata Jurkiewicz.
+ mąż Bogdan Kuciński z racji imienin i urodzin.
+ mąż Mieczysław, Zbigniew, Andrzej, Bożena.
+ Józef Boros (26greg.).
+ Kunegunda Kwas.
+ Tomasz Grzybowski w 14 rocz. śm.
+ Mariusz Mańkowski w 4 rocz. śm. int. od żony i dzieci.
+ Józef Boros (27 greg.).
+ rodzice: Władysława i Józef Klonowscy; bracia i zm. z rodziny Klonowskich.
+ Alojzy Mosakowski - 2 rocz. śm. i zm. z rodziny Mosakowskich i Redzińskich.
+ Maria Łęgowska - 1 rocz. śm.
+ Maria i Zygmunt Kukawka; Andrzej Tadajewski.
+ Lucyna, Władysław, Ryszard i Roman Bartniccy.
+ Balbina, Urszula, Walerian, Kornel, Bonifacy Otłowicz oraz Stanisław
Brozdowski.
O łaskę wytrwania w powołaniu zakonny, dary Ducha Św., opiekę M. Bożej dla s.
Adaminy Malickiej i potrzebne łaski dla Zgromadzenia Sióstr M. B. Miłosierdzia.
SUMA – ZA PARAFIAN.
+ Józef Boros w 11 rocznice śm.
rodzice: Stefania i Szczepan Bandrowscy.
Józef Boros (28greg.).
Dziękczynna za otrzymane łaski i dary Ducha Św. z prośbą o dalsze boże
błogosławieństwo dla rodziny.
+ Tomasz i Krzysztof Hoga, Marta i Franciszek Kalczyńscy.
+ Maria - 1 rocz. śm. int. od dzieci.

