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WIADOMOŚCI Z FARY

Niedziela Palmowa - początkiem Wielkiego Tygodnia

Ostatnia niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Palmową, czyli Niedzielą Męki
Pańskiej. Rozpoczyna Wielki Tydzień w Kościele katolickim. Od 1986 r. - zgodnie z wolą Jana Pawła
II - w Niedzielę Palmową obchodzony jest też Światowy Dzień Młodzieży.
W orędziu skierowanym do młodzieży papież Franciszek podkreślił, że Tegoroczny XXX
Światowy Dzień Młodzieży to ostatni etap drogi przygotowań do najbliższego spotkania młodzieży
w Krakowie w 2016 roku. „Niech święty Papież, patron Światowych Dni Młodzieży, wstawia się za
naszym pielgrzymowaniem do jego Krakowa” – napisał.
Liturgia Niedzieli Palmowej jest pamiątką wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, dokąd przybył
wraz z uczniami na wiosenne Święto Paschy. Do dziś w tym dniu powszechnie święci się palmy, na
pamiątkę gałęzi palmowych, które witający lud rzucał przed Jezusem wjeżdżającym na ośle do miasta.
Palma to symbol męczeńskiej śmierci, ale i triumfu Jezusa.
Święcenie palm to najważniejsza uroczystość Niedzieli Palmowej. Zwyczaj ten został wprowadzony do liturgii Kościoła katolickiego w XI w.
Niedziela Palmowa należy do najstarszych świąt w tradycji Kościoła - znana już w IV wieku, a
więc od momentu uznania chrześcijaństwa za oficjalną religię. W Polsce obchodzona jest od średniowiecza. Jest zapowiedzią męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, czyli świąt wielkanocnych.
Niedziela Palmowa w kalendarzu chrześcijańskim jest świętem ruchomym, przypada siedem
dni przed Wielkanocą. W tym roku jest to 29 marca.
W liturgii tego dnia kluczowe są dwa momenty: radosna procesja z palmami oraz czytanie jako Ewangelii - Męki Pańskiej według jednego z trzech ewangelistów: Mateusza, Marka lub Łukasza
(Mękę Pańską wg św. Jana czyta się podczas liturgii Wielkiego Piątku). W ten sposób Kościół podkreśla, że triumf Chrystusa i jego ofiara są ze sobą nierozerwalnie związane.
Bardziej uroczyste niż zwykle rozpoczęcie tego dnia Eucharystii ma wielowiekową historię.
W Jerozolimie już w IV wieku patriarcha dosiadał oślicy i otoczony radującym się tłumem jechał na
niej z Góry Oliwnej do miasta. Aż do reformy Kościoła katolickiego w 1955 r. istniał obyczaj, że celebrans wychodził w Niedzielę Palmową przed kościół, a bramę świątyni zamykano. Kapłan uderzał w
nią krzyżem trzykrotnie, wtedy dopiero brama otwierała się i kapłan z uczestnikami procesji wchodzili
do kościoła, aby odprawić mszę świętą. Symbol ten miał wiernym przypominać, że zamknięte niebo
zostało otwarte dzięki zasłudze krzyżowej śmierci Chrystusa.
Obecnie kapłan w Niedzielę Palmową nie przywdziewa szat pokutnych, fioletowych, jak to
było w zwyczaju do niedawna, ale czerwone. Procesja zaś ma charakter triumfalny. Poświęcone palmy
wierni przechowują przez cały rok, aby w następnym mogły zostać spalone na popiół, którym są posypywane głowy w Środę Popielcową.
W Polsce wykonywanie palm wielkanocnych ma bogatą tradycję. Szczególnie zwyczaj ten
zachował się na Kurpiach w miejscowości Łyse oraz na Podkarpaciu w Lipnicy Murowanej, gdzie odbywają się corocznie konkursy na najdłuższą i najpiękniejszą palmę. Osiągają one wysokość kilkunastu metrów. Zrobione z wikliny, nie mogą zawierać żadnych metalowych części. Zdobione są baziami
i kwiatami z bibuły. Po ich poświęceniu - zgodnie z ludową tradycją - zatyka się je za krzyże i obrazy,
by strzegły domu od nieszczęść i zapewniały błogosławieństwo. Niegdyś wtykano także palmy na pola,

aby Bóg strzegł zasiewów i plonów przed gradem, suszą i nadmiernym deszczem.
W Polsce Niedziela Palmowa nazywana była też Niedzielą Kwietną, bo często przypada w
kwietniu, kiedy pokazują się pierwsze kwiaty. W tym dniu po sumie odbywały się w kościołach przedstawienia pasyjne. Za czasów króla Zygmunta III istniały zrzeszenia aktorów-amatorów, którzy w roli
Chrystusa, Kajfasza, Piłata i Judasza chodzili po miastach i wioskach i odtwarzali misterium Męki
Pańskiej. Najlepiej i najwystawniej organizowały tego rodzaju przedstawienia klasztory. Do dziś pasyjne misteria ludowe odbywają się w każdy Wielki Tydzień w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Tradycją Niedzieli Palmowej była dawniej procesja z „Jezuskiem palmowym”, podczas której
na osiołku wiezie się figurę Jezusa, za którą podążają wierni. Obecnie odbywa się ona jedynie w Tokarni koło Myślenic na Podkarpaciu oraz od 2005 r. w Szydłowcu w południowej części województwa
mazowieckiego.
Tradycja tzw. Jezuska palmowego (zwanego także dębowym albo lipowym) lub „osiołka palmowego” była w Polsce obecna od średniowiecza po XVIII w. Zwyczaj ten był związany ze średniowiecznymi misteriami i przedstawieniami pasyjnymi, które rozpowszechnione były nie tylko w Polsce,
ale i w całej katolickiej Europie.
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Intencje Mszalne 30.03 – 05.04.2015 r.
Za + Annę i Mikołaja Krasioskich.
Za + rodziców: Cecylię i Franciszka Ewertowskich.
Za + Ryszarda Grzymowicza - greg. 28
Za + Tadeusza Popielskiego –int. od koleżanek żony.
Za + Wiesława Gortycha – 5 r. śm; Hyginę i Franciszka Gortychów.
Za + Feliksa Lulioskiego – 2 r. śm; Irenę Lulioską.
Za + rodziców: Walerię i Teodora Śródkowskich.
O Boże bło. Dla Krzysztofa i Joanny w 1 rocz. ślubu.
Za + Annę i Mikołaja Krasioskich.
Za + Zofię Wilmowicz – popogrzebowa.
Za + Ryszarda Grzymowicza - greg. 29
Za + Tadeusza Popielskiego –int. od koleżanek żony.
Za + Jerzego Tuptyoskiego -20 r. śm; Jadwigę Tuptyoską.
Za + rodziców: Antoniego i Annę Jaworskich; zm. z rodziny.
Za + Grażynę Ciemniecką – int. z racji imienin.
Za + Stanisława Piotrkowskiego; Stefana Lubczyoskiego; rodziców
Zabłotnych.
Za + Marię Śliwioską.
Za + Annę i Mikołaja Krasioskich.
Za +Kazimierza Wiśniewskiego – 1 r. śm.
O szczęśliwy przebieg operacji dla wnuczki.
Za + Ryszarda Grzymowicza - greg. 30
REZERWACJA
Za + Klarę i Alojzego Kamioskich.
Za + Mariana Horowitza.
Za + Jadwigę, Grażynę i Bolesława Kempczyoskich.
Za dusze czyśdcu cierpiące.
Święte Triduum Paschalne
Msza Wieczerzy Paoskiej
Godz: 18.00
Liturgia Wielkiego Piatku
Godz: 17.00
Wigilia Paschalna
Za + Annę i Mikołaja Krasioskich.
Za + Wojciecha Łętkowskiego; Alfreda Teska; zm. rodziców i rodzeostwo.
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Za + Jadwigę i Franciszka Krengielewskich.
Za + Halinę Szczawioską i Czesława Malinowskiego.
Za + Krystynę i Jana Zakorckich.
Za + Olgę i Marię Capioskie; Cecylię Glabiszewską.
REZUREKCJA – za Parafian.
Za + Pawła Głogowskiego; Zofię Mendat; Emilie i Walentego Głogowskich.
Za + męża Jerzego Michałowskiego jego rodziców i braci; Łucję i
Kazimierza Muzalewskich; brata Leona Zbigniewa Olszta – 31 r. śm. i jego
rodziców.
Za + Henryka Węgielewskiego – 16 r. śm; zm. z rodziny.
Za + rodziców Małkowskich i Henryka Kruszyoskiego w rocz. śm.
Za + rodziców Łucję – 6 r. śm. i Wincentego Klafta.
Za + Zofię Kucharczyk – 22 r. śm.
Za + Kazimierza Lisioskiego.
Za + Henryka Laskowskiego.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Niedziela Palmowa
29. marca 2015
1.
Niedziela Męki Pańskiej rozpoczyna liturgiczny obchód Wielkiego Tygodnia.
Wszystkie ceremonie wielkotygodniowe uobecniają i wspominają najważniejsze wydarzenia zbawcze, jakich dokonał dla naszego zbawienia Jezus Chrystus.
2.
Dziś na pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy poświęcenie
palm na każdej Mszy św. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 16.00. Kolekta
zbierana podczas tego nabożeństwa przeznaczona jest na kwiaty do Grobu Pańskiego.
3.
Spowiedź wielkanocna z udziałem księży z dekanatu – w Wielki Wtorek i w
Wielką Środę od godz. 9.00 do 11.00 oraz po południu od godz. 16.00 do 17.30 i od
18.00 do 19.00. W te dni słuchamy spowiedzi także od godz. 6.30 do 7.15.
4.
W Wielkim Tygodniu nie ma adoracji Najświętszego Sakramentu w Kaplicy
Krzyża Świętego. Kaplica w Wielki Czwartek i Wielki Piątek będzie miejscem przechowania Najświętszego Sakramentu czyli tzw. „Ciemnicą”.
5.
Chorych, którzy zostali zgłoszeni w kancelarii parafialnej, odwiedzi ksiądz z
posługą sakramentalną w Wielką Środę od godz. 8.30.
6.
W Wielki Czwartek o godz. 10.00 w katedrze toruńskiej pod przewodnictwem
ks. bpa Andrzeja Suskiego zostanie odprawiona wraz z kapłanami naszej diecezji Msza
św. Krzyżma, podczas której zostaną poświęcone oleje święte używane do namaszczenia chorych oraz krzyżmo święte do udzielania sakramentów chrztu, bierzmowania i
święceń. Na tę Mszę św. udają się nasi kapłani wraz z delegacją ministrantów i lektorów.
Do Fary zapraszamy na godz. 7.30 na modlitwę liturgiczną Jutrzni.
7.
Obchód TRIDUUM PASCHALNEGO rozpocznie Msza św. Wieczerzy Pańskiej, podczas której będzie miał miejsce obrzęd umycia nóg. Zostanie ona odprawiona
o godz. 18.00 w Wielki Czwartek. Jest to pamiątka ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Zapraszamy szczególnie dzieci przygotowujące się do I Komunii
wraz z rodzicami. Po Mszy św. procesja do Kaplicy Przechowania – „Ciemnicy”; o
godz. 21.00 modlitwa na zakończenie dnia i zakończenie adoracji. Tego dnia przypada

X rocznica śmierci św. Jana Pawła II.
8.
W Wielki Piątek obowiązuje święty post paschalny: jeden posiłek do syta oraz
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Zachęca się, aby post przedłużyć na Wielką
Sobotę. W Wielki Piątek zapraszamy na Jutrznię o godz. 7.30 i rozpoczęcie adoracji w
„Ciemnicy”. O godz. 16.30 pierwszy dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego. Liturgię
Męki Pańskiej rozpoczniemy we Farze o godz. 17.00. Gorzkie Żale o godz. 21.00, podczas
których będzie okazja do spowiedzi św. Ofiary składane przy okazji adoracji Krzyża Św.
przeznaczone są na Bazylikę Grobu Pańskiego w Jerozolimie i inne miejsca święte w Ziemi
Świętej. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim potrwa do północy.
9.
W Wielką Sobotę zapraszamy na Jutrznię połączoną z Nowenną do Miłosierdzia
Bożego na godz. 7.30 i rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu. W ciągu dnia
święcenie pokarmów o godz. 9.00, 10.00, 11.00 i 12.00. Po południu: o godz. 14.00, 16.00 i
17.00. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 20.00. Przynosimy ze sobą świece
na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
10.
Msza św. Rezurekcyjna poprzedzona procesją teoforyczną w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 6.00. Od godziny 8.00 porządek Mszy św. niedzielny.
11.
Młodzież ze wspólnoty „Uczniowie Słowa” rozprowadza przed kościołem własnoręcznie zrobione palemki oraz kartki wielkanocne. Dochód przeznaczony zostanie na
dofinansowanie wakacyjnego wyjazdu rekolekcyjnego.
12.
Można nabywać tzw. „paschaliki” na stół wielkanocny w cenie 8 zł. Dochód przeznaczony jest na działalność charytatywną Caritasu.  
13.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W najnowszym numerze
„Niedzieli” m.in. teksty poświęcone X rocznicy śmierci Papieża - Polaka.
14.
Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności śp.: Anna Bogdziewicz, l. 94,
Jadwiga Michalska, l. 85, Jadwiga Betlejewska, l. 69. „Wieczny odpoczynek…”.
Gablotka z tyłu kościoła
Trójkąt małżeński
Podczas drogi krzyżowej ulicami naszego miasta w jednym z rozważań padło pytanie, czy zaprosiliśmy Boga do naszego życia rodzinnego. Mówiło o tym w wywiadzie
zatytułowanym „Miłość w trójkącie” małżeństwo Ludmiły i Stanisława Grygielów.  Przedstawiło swoje opinie związane z synodem poświęconym rodzinie. Na pytanie o możliwość
komunii dla osób żyjących w trudnych sytuacjach Stanisław Grygiel odpowiedział: „Kościół zawsze był blisko ludzi przeżywających kryzysy. Ale z kryzysów nie wyciągał (bo
nie mógł) wniosków, że trzeba zmienić przykazanie: Nie cudzołóż! Kościół nie ma prawa
poprawiać 19. rozdziału Ewangelii Mateusza, gdzie mowa o nierozerwalności małżeńskiej,
tak żeby dostosować do praxis rządzącej myśleniem świata”. W innym miejscu tego wywiadu o swoim małżeństwie powiedział: „Odważę się powiedzieć, że nasza miłość dzieje się w
trójkącie: żona, ja i Chrystus. Więc słuchamy przede wszystkim Tego, który idzie z nami i
siedzi z nami przy stole”.
Ludmiła Grygiel wspominała o spotkaniu syna Czesława Miłosza z Janem Pawłem II. Na stwierdzenie, że „nauczania o moralności nie można zastosować w życiu, że
młodzież go nie zrozumie”, Papież odpowiedział: „Mój synu, zapewniam Cię, że od 40 lat
rozmyślam, rozmawiam o tym z młodymi i jestem pewien, że można żyć tak, jak nauczam”.
A my, czy pamiętamy jeszcze, co On mówił do nas, o co nas prosił?
Kruchcik

