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Niedziela Męki Pańskiej
Z księgi proroka Izajasza (50,4-7)
„Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z
pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. KaŜdego rana pobudza
me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja
się nie oparłem ani się nie cofnąłem.
Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie
zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i opluciem.
Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i
wiem, Ŝe wstydu nie doznam.”
Dzisiejsze pierwsze czytanie jest krótkim
fragmentem jednej z czterech tzw. Pieśni o Słudze Jahwe. Te perykopy, pochodzące z Księgi
proroka Izajasza, mówią o tajemniczym wybrańcu BoŜym – Mesjaszu, który poprzez swoje niezasłuŜone cierpienie, odpokutuje za grzechy
wszystkich ludzi. Kościół patrząc na Ŝycie i posługę Jezusa jest pewny, Ŝe to On jest owym
zapowiedzianym Sługą BoŜym, który przynosi
ludziom zbawienie, który uzdrawia, który uwalnia ich od nieprawości, który pragnie pozyskać
ludzi nie siłą, lecz dobrocią. Zdumiewające jest
to, Ŝe to proroctwo, spisane wiele wieków przed
Chrystusem, z duŜą dokładnością przedstawia
Mękę Chrystusa – tak jakby sam Izajasz był jej
naocznym świadkiem. Usłyszymy dłuŜszy fragment tego proroctwa jako I czytanie właśnie w
Wielki Piątek, kiedy będziemy przeŜywać Mękę i
Śmierć Chrystusa.
Słuchając dzisiaj czterech wersów proroctwa
Izajasza, widzimy Ŝe przed-

stawia ono z duŜym realizmem to, czego Jezus
dokonał. To On przecieŜ krzepił wszystkie strapione ludzkie serca swoim potęŜnym słowem.
Jego ucho było zawsze otwarte na wołanie biednego człowieka, ale jednocześnie nieustannie
wsłuchiwał się w głos swojego Ojca niebieskiego. Dobrowolnie oddał się pod niesprawiedliwy
sąd, a potem pozwolił, aby był szarpany, sponiewierany, opluty, zniewaŜony. Ciągle trwał w
jedności z Ojcem. Wiedział jaki jest sens Jego
cierpienia, dlatego przyjmował je całkowicie aŜ
do końca.
A po co to wszystko? Dla Ciebie Bracie,
Siostro! Bo Bóg tak bardzo Cię kocha, Ŝe chce
uwolnić Ciebie od grzechu. Chce zburzyć ten
mur, który uniemoŜliwia Tobie przyjaźń z Nim.
Jezus juŜ Ciebie odkupił na drzewie KrzyŜa!
Teraz Ty chciej odpowiedzieć na Jego zaproszenie. ZbliŜ się do Niego, a otrzymasz łaskę i pokój
serca! MoŜe trudności Ŝycia pozostaną, ale spojrzysz na nie inaczej, będziesz mieć więcej siły,
by je znosić. Bo będziesz blisko Jezusa!

geria była pątniczką, autorką opisu pielgrzymki do miejsc związanych z
wydarzeniami Starego i Nowego Testamentu oraz liturgii jerozolimskiej z
końca IV w. Dzieło jej, znane jako Itinerarium Egeriae (Pielgrzymka do
miejsc świętych) zawiera opis pielgrzymki do miejsc opisanych w Piśmie Świętym. Zostało ono ujęte w formie listu do sióstr, prawdopodobnie mniszek. W
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części I (1-23) Egeria relacjonuje przebieg pielgrzymek z Jerozolimy do miejsc związanych z Ŝyciem
MojŜesza i wędrówką Izraela. W części II (24-49) szczegółowo opisuje naboŜeństwa liturgiczne odprawiane w Jerozolimie w dni powszednie, niedziele i święta (Epifania, Ofiarowanie Pańskie, Wielkanoc, Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego) oraz w Wielkim Tygodniu praktykę postów i katechumenatu.
Data powstania dzieła Egerii dokonał P. Devos, datujący powstanie utworu na 381-384 r. Dzieło
Egerii napisane jest potoczną łaciną, z której później powstały języki romańskie. Stanowi ono bezcenne źródło dla dziejów liturgii, archeologii, topografii i językoznawstwa oraz do powstania dziejów
Palestyny z końca IV w.
Egeria, opisując wielkotygodniową liturgię, poza nazwami kościołów z Góry Oliwnej, posługuje
się określeniami kompleksu zabudowań Grobu BoŜego, który w IV w. składał się: z tzw. Anastasis (gr.
zmartwychwstanie) - w kształcie rotundy, zbudowanej nad Grobem Chrystusa przez cesarza Konstantyna i jego matkę św. Helenę w latach 326-336; Kalwarii zwanej równieŜ KrzyŜem, będącej kaplicą
KrzyŜa Świętego i przylegającej do Martyrium oraz ante Crucem - "przed KrzyŜem" wielkiego dziedzińca otoczonego kolumnami, łączącego Anastasis z Martyrium.
• Niedziela Palmowa w Ziemi Świętej .według Egerii
.
"Nazajutrz, to jest w dzień Pański, rozpoczynający tydzień
Paschalny, który zwany jest Wielkim Tygodniem od pierwszego
piania kogutów do rana odprawia się to, co w Anastasis i przy
KrzyŜu zwykło się odbywać do rana. W dniu Pańskim idzie się
więc - wedle zwyczaju - do większego kościoła, który zwie się
Martyrium [...]. Skoro wszystko odbędzie się, jak kaŜe zwyczaj,
w większym kościele, przed rozpuszczeniem archidiakon odzywa się głośno, mówiąc najpierw: Przez cały ten tydzień, to jest
do jutra, zbierajmy się wszyscy o dziewiątej w Martyrium, to
jest w większym kościele. Potem znów podnosi głos mówiąc:
Dzisiaj o godzinie siódmej bądźmy wszyscy gotowi w Eleona [...].
O siódmej godzinie cały lud wchodzi więc na Górę Oliwną, to jest do kościoła w Eleona. Biskup
siada i odmawia się hymny i antyfony stosowne do tego dnia i miejsca, podobnie teŜ czytania. Gdy
nadchodzi godzina dziewiąta, wstępują z hymnami do Imbomon, to jest na to miejsce, z którego Pan
wstąpił do nieba, i tam siadają. W obecności biskupa bowiem cały lud zawsze powinien siedzieć, stoją
sami tylko diakoni [...].
Kiedy nadejdzie godzina jedenasta, odczytany zostaje ustęp z Ewangelii o tym, jak dzieci z gałązkami i palmami wybiegły naprzeciw Panu mówiąc: „Błogosławiony, który przychodzi w Imię Pańskie”. Wszystkie zaś dzieci, nawet te, które jeszcze nie potrafią chodzić, bo są maleńkie i niesione są
na plecach przez rodziców, trzymają gałązki - jedne palmowe, inne oliwne - i prowadzą biskupa w ten
sposób, w jaki prowadzono Pana. I tak ze szczytu góry przez całe miasto do Anastasis wszyscy idą
pieszo - a są wśród nich znakomite niewiasty (matrony) i (wielcy) panowie - prowadzą biskupa odpowiadając. I tak idą powoli, aby lud się nie zmęczył i juŜ pod wieczór dochodzą do Anastasis. Gdy tam
przybędą, choć to juŜ wieczór, odbywają się nieszpory (lucernare), modlitwa przy krzyŜu i lud zostaje
rozpuszczony".
• Niedziela Palmowa w Parafii .
.
1530
RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie
1700
Nowenna przed beatyfikacją JP II: w DK „Strzecha” spotkanie z reŜyserem Krzysztofem
Zanussim oraz film „Z dalekiego kraju”
1715
Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
•
•
•

Dzisiaj Niedziela Palmowa, czyli Niedziela Męki Pańskiej. Zapraszamy na godz. 1530 na RóŜaniec Fatimski, oraz na godz. 1715 na Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym.
Dzisiaj o godz. 1700 w DK „Strzecha” spotkanie z reŜyserem Krzysztofem Zanussim oraz film „Z
dalekiego kraju”. Bilet 10 zł. Do czwartku (z wyjątkiem wtorku) o 2000 w kinie Bałtyk film „Ludzie Boga”.
RównieŜ w dniu dzisiejszym w Kuźni Raciborskiej o 1900 akustyczny koncert Mate’O.
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• Wielki Tydzień w Ziemi Świętej . według Egerii
.
"Następnego, to jest drugiego dnia, od pierwszego piania kogutów do rana wszystko odbywa się
wedle zwyczaju, podobnie o godzinie trzeciej i szóstej dzieje się to, co przez cały Wielki Post. O godzinie dziewiątej zbierają się wszyscy w większym kościele, to jest w Martyrium i tam do godziny
pierwszej w nocy odmawiają hymny i antyfony oraz odpowiednie do dnia i miejsca ustępy (z Pisma),
zawsze przeplatane modlitwami [...]. Trzeciego dnia wszystko podobnie przebiega jak i drugiego. To
tylko trzeciego dnia jest dodane, Ŝe późną nocą (po rozesłaniu) w Martyrium idą do Anastasis i po
rozesłaniu wszyscy w owej nocnej godzinie udają się do kościoła, który jest na górze Eleona [...].
Czwartego dnia wszystko od pierwszego piania kogutów przez cały dzień odbywa się tak, jak dnia
drugiego i trzeciego. Ale gdy w nocy następuje rozesłanie i odprowadzenie biskupa do Anastasis, zaraz
wkracza on do groty w Anastasis i staje za kratami. Kapłan staje przed kratami, bierze Ewangelię i
czyta owo miejsce, o tym jak Judasz Iskariota poszedł do śydów i wyznaczył, ile mają mu dać za wydanie Pana. Gdy to zostanie odczytane, taki podnosi się jęk i takie biadanie całego ludu, iŜ nie ma w tej
godzinie nikogo, kto mógłby się powstrzymać od łez [...]"
• Wielki Tydzień w Parafii .

.

Wielki Poniedziałek – 18 kwietnia 2011
J 12,1-11
630 1. Za †† rodziców Józefa i Marię Klinik, córkę Łucję, syna Pawła i Karola, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za † męŜa Władysława Łubika w 14. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, dwóch
braci, szwagra Józefa, szwagierkę oraz † ks. Proboszcza Alojzego Jurczyka
700
W intencji siostrzenicy Kathrin, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo oraz światło Ducha
Świętego w czasie matury i w dalszym Ŝyciu
1800 Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Ingi i Herberta w
45. rocznicę ślubu, z prośbą o zdrowie, BoŜe błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej dla całej rodziny
Wielki Wtorek – 19 kwietnia 2011
J 13,21-33.36-38
630
Za †† rodziców Waleskę i Józefa Noga oraz †† rodzeństwo
700
Za †† rodziców Marię, Franciszka oraz Rudolfa, ElŜbietę i †† z rodziny
W języku niemieckim: Für verstorbene Lidia Hanefeld, verstorbenen Bruder Georg und
800
Eltern Ema und Albert
1800 Za † Jerzego Chrósta w I rocznicę śmierci oraz †† rodziców, teściów i siostrę
Wielka Środa – 20 kwietnia 2011
Mt 26,14-25
630 1. Za † Zdzisława Jakosza
2. Za † męŜa Stanisława Skowyrę w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców i rodzeństwo
700
Do BoŜej Opatrzności, Serca Jezusowego z okazji 18. rocznicy urodzin Mateusza Czogały,
o światło Ducha Świętego, BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny oraz za †
ojca Piotra i dusze w czyśćcu cierpiące
1800 Do BoŜej Opatrzności w intencji Sybilli i Eugeniusza z okazji 15. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
Okazja do spowiedzi:
Poniedziałek, Wtorek i Środa Wielkiego Tygodnia: od 600 do 900 oraz od 1500 do 2000
Wielki Czwartek: od 600 do 730 oraz od 1400 do 1700 (od godz. 730 nie będzie
spowiedzi z powodu wyjazdu na Mszę Świętą KrzyŜma do Opola)
• Wielki Czwartek w Ziemi Świętej . według Egerii
.
Oto jak nasza Pątniczka wspomina obchody Wielkiego
Czwartku: "[...] O godzinie ósmej cały lud wedle zwyczaju, gromadzi się w Martyrium, jednak wcześniej niŜ w inne dni, poniewaŜ
rozesłanie musi nastąpić wcześniej. Tak więc, gdy zgromadzi się
cały lud, czyni się to, co naleŜy i około godziny dziesiątej następuje rozesłanie. Zanim jednak to nastąpi, archidiakon podnosi głos
mówiąc: „O godzinie pierwszej w nocy zbierzemy się wszyscy w
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kościele, który jest w Eleona, poniewaŜ tej nocy czeka nas wielki wysiłek”.
Gdy nastąpi rozesłanie w Martyrium, udają się za KrzyŜ, odmawiają tam tylko jeden hymn, następuje modlitwa, a biskup odprawia tam (oblatio) i wszyscy przystępują do Komunii. Z wyjątkiem tego
jednego dnia ofiara nigdy nie jest odprawiana u KrzyŜa. Gdy się tu ona odbędzie, idą do Anastasis.
Tam wedle zwyczaju jest modlitwa, błogosławieństwo dla katechumenów i wiernych, i następuje rozpuszczenie. Potem kaŜdy spieszy do swojego domu, by się posilić, bowiem skoro tylko się poŜywią,
zaraz wszyscy muszą udać się owego kościoła w Eleona, gdzie jest grota, w której Pan przebywał tego
dnia z Apostołami.
Tam teŜ do godziny niemalŜe piątej w nocy odmawia się ciągle to hymny, to antyfony stosowne
do czasu i miejsca, podobnie teŜ czytane są lekcje przeplatane modlitwami. Czytane są więc ustępy z
Ewangelii, w których Pan przemawia do uczniów tego dnia siedząc w tej grocie, która znajduję się w
owym kościele. Stamtąd około godziny szóstej w nocy wstępują z hymnami na Imbomon, w to miejsce, z którego Pan wstąpił do nieba. Tam podobnie odmawia się hymny i antyfony dostosowane do
dnia; podobnie czytania i modlitwy, które odmawia biskup, są zawsze dostosowane do dnia i miejsca".
W Wielki Czwartek wierni zbierali się o godzinie 14 w kościele na Golgocie (Martyrium), gdzie
sprawowano Eucharystię. Następnie udawali się wszyscy do kościoła "za krzyŜem", w którym ten
jedyny raz w roku biskup spełniał Najświętszą Ofiarę i wszyscy przystępowali do Komunii św. Po
Mszy św. ludzie rozchodzili się do domów na posiłek, po którym ponownie gromadzono się na górze
Oliwnej, gdzie śpiewano, czytano Pismo Święte i modlono się, czuwając w ten sposób z Jezusem w
Ogrójcu. Po północy udawali się wszyscy na miejsce pojmania Jezusa i odczytywano tam Ewangelię o
tym wydarzeniu. Nad ranem wierni odprowadzali biskupa do miasta, do bazyliki św. KrzyŜa, gdzie
czytano opis męki Pańskiej aŜ do rozprawy u Piłata.
• Wielki Czwartek w Parafii .

.

Wielki Czwartek – 21 kwietnia 2011
Wj 12,1-8.11-14;1 Kor 11,23-26;J 13,1-15
– Pamiątka ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
1800
Msza Wieczerzy Pańskiej: W intencji kapłanów naszej parafii oraz o nowe powołania
kapłańskie i zakonne i zachowanie powołań
2. W intencji Parafian
3. Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo M.B. Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Ernesta w 70-tą rocznicę urodzin, z prośbą o zdrowie i
BoŜe błogosławieństwo dla niego, Ŝony i dzieci wraz z rodziną oraz za †† rodziców
4. Za †† rodziców Stanisława i Władysławę i †† z rodziny
Adoracja w Ciemnicy do godz. 2200 (od 2100 dla młodzieŜy)
•

Rozpoczynamy obchody Wielkiego Tygodnia. To najwaŜniejsza liturgia w całym roku.
Chrześcijanie pierwszych wieków (jak wynika z cytowanego w gazetce opisu Egerii) bardzo
intensywnie czuwali przez te dni. Zachęcamy do licznego udziału w liturgii od Czwartku
wieczora począwszy, kiedy to rozpoczyna się nasze świętowanie
• Z tego teŜ powodu jest gorącą zachętą Kościoła, aby wszyscy skorzystali z sakramentu pokuty do czwartku.
Okazja do spowiedzi:
Wielki Czwartek: od 600 do 730 oraz od 1400 do 1700 (od godz. 730 nie będzie spowiedzi
z powodu wyjazdu na Mszę Świętą KrzyŜma do Opola)
Bardzo prosimy więc o to, aby nie odkładać spowiedzi na piątek i sobotę. Dla osób, które
wracają z zagranicy, bądź są rzeczywiście przeszkodzone będzie dyŜur w konfesjonale w
piątek i sobotę.
• Górnicy i kolejarze, którzy pragną pełnić strać przy BoŜym Grobie proszeni są o krótkie spotkanie
w czwartek po Mszy wieczornej.
• W Wielki Czwartek w Opolskiej Katedrze o 930 odprawiana jest Msza KrzyŜma, w czasie której
święci się oleje święte. W naszym kościele o godz. 1800 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej –
pamiątka ustanowienia Eucharystii oraz sakramentu kapłaństwa. Udzielać będziemy Komunii Świętej pod dwoma postaciami.
• MłodzieŜ zapraszamy na adorację w Wielki Czwartek na godz. 2100.
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• Wielki Piątek w Ziemi Świętej . według Egerii
.
"Kiedy zaczną piać koguty, schodzą z Imbomon z
hymnami i udają się do tego miejsca, gdzie Pan modlił się,
jak jest napisane w Ewangelii: „A oddalił się na rzut kamieniem i modlił się” i tak dalej. W miejscu tym jest piękny kościół. Biskup wchodzi tam i wraz z całym ludem
odmawia modlitwę odpowiednią do dnia i miejsca, odmówiony teŜ zostaje stosowny hymn. Czyta się teŜ ów ustęp z
Ewangelii, w którym Pan rzekł swoim uczniom: „Czuwajcie, abyście nie ulegli pokusie”. Po odczytaniu całego tego
ustępu znów odbywa się modlitwa.
Następnie wszyscy, nawet małe dzieci, zstępują stąd
pieszo z hymnami (i idą) wraz z biskupem do Getsemani.
Idą powoli, krok za krokiem, tłumnie, zmęczeni codziennym czuwaniem i postami, a takŜe i dlatego, Ŝe z tak wielkiej muszą schodzić góry i z hymnami przybywają do Getsemani [...]".
Podobnie jak w innych miejscach takŜe i tu, gdzie rozpoczęła się droga męki Jezusa, wierni zatrzymują się na
modlitwę i refleksję. Z ogrodu Oliwnego, dziś powiedzielibyśmy Ogrójca, olbrzymia procesja dociera o świcie do
krzyŜa, gdzie Jezus był przesłuchiwany przez Piłata. Następnie docierają do słupa, przy którym Pan był biczowany. Po właściwej dla tych miejsc liturgii znuŜeni wierni słuchają słów otuchy wypowiadanych przez biskupa, który zachęca do ufności w Bogu i
wytrwałości ze względu na czekającą ich wieczną nagrodę. Potem pozwala rozejść się do domów, aby
nieco odpoczęli. Za kilka bowiem godzin wszyscy spotkają się ponownie na adoracji krzyŜa odnalezionego według podań przez św. Helenę. Uroczystości jak zwykle zakończą się późną nocą.
Kolejnym zatem etapem liturgii Wielkiego Piątku jest Golgota, najwłaściwsze miejsce do adoracji
Chrystusowego krzyŜa. To tutaj fragment autentycznego krucyfiksu spoczywający w dłoniach biskupa
i bacznie pilnowany przez dwóch diakonów czczony jest przez pocałunek. Ochrona ta tłumaczona jest
obawą o odgryzienie kawałka świętego drzewa, co zdarzało się w przeszłości.
Po zakończeniu tego obrzędu wszyscy zbierają się ponownie na atrium między KrzyŜem i Anastasis, aby tam wsłuchiwać się we fragmenty biblijne, związane z cierpieniem i męką Mesjasza.
I tak od godziny szóstej do dziewiątej ciągle czytają lekcje i odmawiają hymny, aby pokazać całemu ludowi, Ŝe cokolwiek powiedzieli kiedyś prorocy o Męce Pańskiej, jak tego dowodzi Ewangelia i
Pisma Apostołów; przez owe trzy godziny poucza się więc cały lud, Ŝe nic się nie stało, co wcześniej
nie byłoby zapowiedziane, i Ŝe nic nie było zapowiedziane, co by się całkowicie nie wypełniło. Zawsze zaś przeplatane jest to modlitwami […]. Przy poszczególnych lekcjach i modlitwach takie jest
wzruszenie całego ludu i takie (słyszeć się dają) westchnienia, Ŝe aŜ podziw bierze. Nie ma nikogo, kto
by - wielki czy mały - owego dnia, w owe trzy godziny tak gorzkie nie zapłakał - trudno sobie to nawet
wyobrazić - Ŝe Pan za nas został umęczony [...].
Na tym oczywiście nie koniec. Utrudzeni wierni udają się jeszcze spod KrzyŜa do Martyrium,
gdzie następuje rozesłanie; stąd do Anastasis, w którym odczytuje się z Ewangelii fragment dotyczący
prośby Józefa o wydanie ciała Jezusa i złoŜeniu go w grobie. Tu takŜe następuje błogosławieństwo
katechumenów oraz wiernych i ostatnie juŜ tego dnia rozesłanie.
W wieczór piątkowy (od nieszporów) pozostawali kapłani, naród i mnisi, aby w Kościele Zmartwychwstania Pańskiego czuwać aŜ do rana (do Wigilii). Śpiewano na przemian psalmy responsoryjne
i antyfoniczne oraz róŜne lekcje (nauki) tak, Ŝe całość przeciągała się do poranka szabasowego, kiedy
to następnie według Laudes matutinae złoŜona została święta ofiara.
"Tego dnia nie wzywa się do czuwania w Anastasis, poniewaŜ wiadomo, Ŝe lud jest zmęczony,
jednak w zwyczaju jest, iŜ mimo to się czuwa. Ci z ludu, którzy chcą, a przynajmniej mogą zostają tam
do rana, ci którzy nie mogą - nie czuwają. Czuwają teŜ silniejsi lub młodsi duchowni. Przez całą noc
aŜ do rana odmawia się hymny i antyfony. Czuwa tu wielki tłum, jedni do wieczora, inni do północy jak kto moŜe".
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Wielki Piątek Męki Pańskiej – 22 kwietnia 2011
Obowiązuje post ścisły
Pamiątka męki i śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa
Iz 52,13-53,12;Hbr 4,14-16;5,7-9;J 18,1-19,42
700
Liturgia Godzin – Jutrznia i Godzina Czytań
1500
Droga KrzyŜowa
Rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia BoŜego
1730
Gorzkie śale
1800
Liturgia Męki Pańskiej
Adoracja przy BoŜym Grobie do 2200 (od 2100 dla młodzieŜy)
• W Wielki Piątek nie odprawia się Mszy Świętej. O godzinie 700 sprawowana będzie Liturgia
Godzin (Jutrznia i Godzina Czytań), o godz. 1500, w godzinie śmierci Chrystusa, Droga KrzyŜowa. W sposób szczególny zapraszamy męŜczyzn. Uroczysta Liturgia Męki Pańskiej o godz.
1800. Adoracja KrzyŜa w czasie Liturgii Męki Pańskiej będzie dla wszystkich męŜczyzn, dla kobiet po Liturgii. Adoracja przy BoŜym Grobie do godz. 2200.
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. NaleŜy takŜe zachować atmosferę powagi i milczenia. Zaleca się zachowanie postu od pokarmów mięsnych aŜ do Wigilii Paschalnej.
• Od Wielkiego Piątku do Niedzieli Miłosierdzia trwa Nowenna do BoŜego Miłosierdzia. Od tego
dnia zapraszamy na wspólna modlitwę o godz. 1500.
• MłodzieŜ zapraszamy na adorację w Wielki Piątek na godz. 2100.
• Wielka Sobota w Ziemi Świętej . według Egerii
.
Kolejnym dniem Triduum jest sobota, której Egeria w swoim opisie poświęca nieco mniej miejsca. Jak się dowiemy, uzasadnia to tym, Ŝe w jej ojczystych stronach wigilia paschalna jest
podobna do oglądanej w Jerozolimie, ale tego moŜemy się tylko
domyślać.
"Następnego dnia, w sobotę, o godzinie trzeciej czyni się to,
co zwykle, podobnie o godzinie szóstej, o dziewiątej zaś nie
czyni się tego, co w piątek, bo w kościele większym, czyli w
Martyrium, przygotowuje się wigilie paschalne. Wigilie zaś
paschalne są tu takie jak u nas, to tylko jest dodane, Ŝe dzieci, które zostaną ochrzczone i odziane,
skoro wyjdą ze źródła, są prowadzone razem z biskupem do Anastasis.
Gdy biskup wejdzie za kraty Anastasis, odmawia się jeden hymn, a biskup odmawia modlitwę (za
dzieci) i udaje się z nimi do większego kościoła, gdzie wedle zwyczaju czuwa cały lud. Odbywa się
tam to, co zazwyczaj i u nas, a po mszy (oblatio) następuje rozesłanie. Po zakończeniu czuwania w
większym kościele zaraz z hymnami udają się wszyscy do Anastasis i tam znów odczytane zostaje z
Ewangelii owo miejsce o Zmartwychwstaniu. Potem następuje modlitwa i znowu biskup odprawia
mszę (offéret episcopus). Wszystko to odbywa się jednak prędko, by ludu dłuŜej nie zatrzymywać i
zaraz potem zostaje on odesłany. Wigilie kończą się tego dnia o tej samej godzinie, co u nas".
• Wielka Sobota w Parafii .

.

Wielka Sobota – 23 kwietnia 2011
Wj 14,15-15,1; Rz 6,3-11; Mt 28,1-10
700
Wystawienie Najświętszego Sakramentu przy BoŜym Grobie
Liturgia Godzin: Jutrznia z Godziną Czytań
od 1200 do 1600 co godzinę – święcenie pokarmów
Nowenna do Miłosierdzia BoŜego
1500
2200
WIGILIA PASCHALNA
1. W intencji dorosłych przyjmujących sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrztu,
bierzmowania i Eucharystii
2. W intencji Parafian
3. Dziękczynna w intencji Anny z okazji 25. rocznicy urodzin o błogosławieństwo w całej
rodzinie

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
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4. Za †† męŜa Zygfryda Skorupę, rodziców Peikert, Skorupa, dziadków i całe pokrewieństwo
5. Za †† męŜa Stefana Nowakowskiego, Marię i Józefa śukowskich, Gertrudę i Józefa Nowakowskich, Mariana i Irenę JeŜyk, szwagra Jana Majera
•
•
•

W Wielką Sobotę Liturgia Godzin o godz. 700. Przez cały dzień trwa Adoracja Najświętszego
Sakramentu przy BoŜym Grobie. Poświęcenie pokarmów od godz. 1200 do 1600 co godzinę.
Dzieci zapraszamy na adorację w Wielką Sobotę na godz. 1000.
Liturgię Wigilii Paschalnej sprawować będziemy wieczorem o godz. 2200 i zakończona będzie
procesją rezurekcyjną. Liturgia ta ma mieć charakter nocnego czuwania, dlatego zawiera więcej
czytań, liturgię poświęcenia ognia i wody (prosimy przynieść świece, moŜna teŜ przynieść wodę).
W Wigilię Paschalną udzielane będą sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (a więc chrztu,
bierzmowania i Eucharystii) osobom dorosłym. Będzie to zwieńczenie nauk o katechumenacie w
ramach naboŜeństwa Gorzkich śali. Niech będzie to dla nas szczególną okazją do odnowienia naszego sakramentu chrztu. W czasie tej liturgii udzielać będziemy Komunii Świętej pod dwoma postaciami.

• Niedziela Zmartwychwstania w Ziemi Świętej . według Egerii
.
Trzeba przyznać, iŜ z pism Pątniczki niewiele dowiadujemy się o
świętowaniu samego Zmartwychwstania, więcej uwagi poświęca Egeria
oktawie Wielkiej Nocy, wspominając pobieŜnie samą Paschę, co ze zrozumiałych względów dziwi nas. MoŜemy jedynie przypuszczać, iŜ obrzędy te wyglądały podobnie jak przeŜywane przez nią w jej rodzinnych
stronach.
"Osiem dni paschalnych obchodzi się tu w taki sam sposób jak i u
nas, a porządek naboŜeństw w owych ośmiu dniach paschalnych - aŜ do
ósmego dnia - jest tu taki, jak wszędzie na Paschę. Kolejność (naboŜeństw), a takŜe ich wystawność są przez osiem dni paschalnych takie
same, jak na Epifanię - tak w większym kościele, jak w Anastasis, u
KrzyŜa, w Eleona, a takŜe w Betlejem oraz w Lazarium i wszędzie, są to
bowiem dni paschalne.
W dzień Pański wszyscy gromadzą się najpierw w większym kościele, to jest w Martyrium, drugiego i trzeciego dnia takŜe, z tym Ŝe po rozesłaniu z Martyrium udają się z hymnami do Anastasis.
Czwartego dnia przybywają do Eleona, piątego dnia do Anastasis, szóstego dnia - na Syjon, w sobotę przed KrzyŜ, w dzień Pański zaś, to jest ósmego dnia, udają się znów do większego kościoła, to jest do
Martyrium".
Dla nowo ochrzczonych przez całą oktawę odbywają specjalne naboŜeństwa, którym przewodniczy biskup.
Niedziela Wielkanocna – 24 kwietnia 2011 – Zmartwychwstanie Pańskie
Dz 10,34.37-43; Kol 3,1-4; J 20,1-9
Procesja Wielkanocna
645
700
Do BoŜej Opatrzności w 35. rocznicę ślubu Anny i Bronisława z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Krystyny i Damiana w 40. rocznicę ślubu, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
1030
Z okazji rocznicy ślubu Estery i Krzysztofa Jasita o błogosławieństwo BoŜe i zdrowie dla
całej rodziny
W intencji Parafian
1200
1500
Nowenna do Miłosierdzia BoŜego
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
Nieszpory świąteczne
1800
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Gizeli i Andrzeja
w 35. rocznicę ślubu, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
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W Niedzielę Zmartwychwstania proponujemy wyakcentować śniadanie wielkanocne. Było by
dobrze, gdyby - na wzór Wigilii - było to wydarzenie rodzinne, połączone z modlitwą, odczytaniem Ewangelii i składaniem Ŝyczeń. Pierwsza Msza Święta będzie poprzedzona Rezurekcyjną
Procesją Wielkanocną.

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy – 25 kwietnia 2011
Dz 2,14.22-32;Mt 28,8-15
700
Do Miłosierdzia BoŜego o zdrowie i błogosławieństwo BoŜe dla Jerzego i Ireny, Bronisława i całej rodziny
Do BoŜej Opatrzności w intencji Weroniki w 50. rocznicę urodzin, z podziękowaniem za
900
otrzymane łaski, z prośba o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata (od rodziców)
1030
Za †† rodziców Marię i Stefana Sendal oraz †† teściów Martę i Józefa Napierała
1200
W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu: Adam Pytlik, Jakub Kacper Pałasz,
Maksym Marek Pytlik, Martyna Aneta Pytlik, Małgorzata Izabela Szablińska, Kacper
Aleksander Ryszkowski oraz w intencji rocznych dzieci: Emilia Marmol, Martyna Bach,
Oliwia Sobota
1500
Nowenna do Miłosierdzia BoŜego
1800
Za †† rodziców Bronisławę i Józefa Szurek, brata Romana i dziadków z obu stron
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę odnowienia łaski sakramentu chrztu świętego i trwałe owoce
świąt paschalnych
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

W kinie Bałtyk do czwartku 21 kwietnia (bez wtorku 19 kwietnia), będzie wyświetlany film "Ludzie Boga" o godz. 2000.
W środę w kościele św. Mikołaja o godz. 1900 Misterium Wielkopostne.
Kancelaria parafialna nie będzie czynna w Wielki Czwartek oraz Wielki Piątek.
Przez cały tydzień od poniedziałku 25 kwietnia trwa Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego.
Zachęcamy w tych dniach do częstszego uczestnictwa we Mszach Świętych. Przypominamy, Ŝe
trwa nowenna do BoŜego Miłosierdzia (codziennie o 1500). W piątek, 29 kwietnia, nie obowiązuje
post.
NajbliŜsze spotkanie klubu Seniora będzie dopiero 10 maja.
28 kwietnia w parafii św. Jadwigi w Markowicach o 1900 z udziałem wszystkich kapłanów naszego dekanatu odbędzie się Konwent Wielkanocny. Tego dnia wieczorem nie będzie czynna kancelaria parafialna.
NajbliŜsze spotkanie w ramach Nowenny przed beatyfikacją odbędzie się w kościele na Ostrogu
w sobotę, 30 kwietnia. Msza Święta dziękczynna za beatyfikację i wspólne świętowanie odbędzie
się 1 maja przy kościele Matki BoŜej oraz przy pomniku nowego błogosławionego. Tego dnia zostanie zmieniony porządek Mszy Świętych, tak, aby moŜna było śledzić w telewizji uroczystości
beatyfikacyjne.
14 maja w Nysie odbędzie się dzień skupienia dla członków Rad Duszpasterskich naszego
dekanatu. Rozpoczęcie o 1030. Osoby chętne do uczestnictwa w Dniu skupienia proszone są o
kontakt.
Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla
dzieci „Mały Gość Niedzielny”. W dzisiejszą niedzielę zapraszamy na kiermasz wielkanocny. Będzie moŜna na nim nabyć wielkanocne i papieskie świece, kartki świąteczne oraz „gipsowe baranki wielkanocne” przygotowane przez naszą młodzieŜ. Całkowity dochód będzie przeznaczony na
duszpasterstwo młodzieŜy naszej parafii.
Kolekta dzisiejsza i z pierwszego dnia świąt przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii i świąteczny wystrój kościoła; z drugiego dnia świąt na KUL, z BoŜego Grobu na utrzymanie kościołów
w Ziemi Świętej.
Za wszystkie ofiary i prace oraz przygotowanie kościoła do świąt składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Caritas dziękuje takŜe za dary złoŜone na rzecz rodzin potrzebujących.
Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
ul. Warszawska 29, tel. 032 415 31 20;

–

www.nspj.raciborz.com.pl
NSPJ@raciborz.com.pl

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy.

