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MSZE SW. w naszej parafii 
w niedziele: o godz. 700, 900, 1015, 1130, 13°° i 1800; 

^00. 

| 

w dni powszednie o godz. 700 i 18 
Sakrament pokuty podczas każdej Mszy św. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 
w piątki w godz. 1500 - 2100 

w sobotę w godz. 800 - 1000 

Kancelaria parafialna: od wtorku do piątku 
w godz. 1600-1730. tel. 22-811-79-22 

e-mail: 
parafia.tarchomin@gmail.com 

13 kwietnia 2014 r. ~ | Niedziela Palmowa 

LITURGIA SŁOWA 
Ez 37,12-14; Ps 130; Rz 8,8-11; J 11,1-45 

Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy 
Jezus posłał swoich uczniów i rzekł im: „Idźcie do wsi, która jest przed wami, a 
zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do 
Mnie. A gdyby wam kto co mówił, powiecie: Pan ich potrzebuje, a zaraz je pu-
ści". Stało się to, żeby się spełniło słowo proroka: Powiedzcie Córze Syjońskiej: 
Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. 
Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i 
położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł 
na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze 
na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i 
ścielili na drodze. A tłumy, które Go po-
przedzały i które szły za Nim, wołały gło-
śno: „Hosanna Synowi Dawida. Błogosła-
wiony, który przychodzi w imię Pańskie. 
Hosanna na wysokościach". Gdy wjechał 
do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i 
pytano: „Kto to jest?" A tłumy odpowiada-
ły: „To jest prorok Jezus z Nazaretu w Ga-
lilei". - Oto słowo Pańskie. 

mailto:parafia.tarchomin@gmail.com


Bóg każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie". Warto 
z takim nastawieniem, do którego zachęca Izajasz, podejść do lektury tekstów 
Niedzieli Palmowej. Słuchać, widzieć obrazy, które pojawiają się w wyobraźni. 
W ten sposób podążać za Jezusem, by móc przeżyć Jego Ewangelię taką, jaką 
dzisiaj objawia. Po prostu być z Panem w Jego drodze. 

o. Tomasz Zamorski OP, Oremus 

TRIDUUM PASCHALNE 
Rozpoczynamy w Kościele czas 

Wielkiego Tygodnia. Niezwykły ty-
dzień, ponieważ przygotowuje nas do 
największych świąt w kalendarzu litur-
gicznym. Będąc częścią Kościoła chce-
my zrozumieć istotę świąt Wielkanoc-
nych, a zwłaszcza dni, które noszą na-
zwę Triduum Paschalne. Obchody 
Paschalnego Triduum Męki i Zmar-
twychwstania Pańskiego rozpoczynają 
się wieczorną mszą Wieczerzy Pań-
skiej, celebrowaną w Wielki Czwartek, 
kończą zaś - Niedzielą Wielkanocną. 

Nazwy Triduum Paschalne używa się 
od 1929 roku. Łacińskie słowo triduum 
oznacza dokładnie trzy dni. Tradycja 
Kościoła rzymskokatolickiego pozwala 
jednakże rozumieć triduum również, ja-
ko trzy fazy misterium Odkupienia. Jest 
to czas bezpośredniego uczestnictwa w 
celebracji świąt. W wielkoczwartkowe 
przedpołudnie we wszystkich kościo-
łach katedralnych odprawiana jest Msza 
Krzyżma. Liturgia eucharystyczna 
Wielkiego Czwartku upamiętnia mo- 
ment ustanowienia Najświętszego Sa-
kramentu - przeistoczenia chleba i wina 
w Ciało i Krew Chrystusa. W katedrach 
biskupi święcą w tym dniu oleje, po-
trzebne przy udzielaniu sakramentu 
chrztu, bierzmowania i sakramentu cho-
rych. Wieczorem podczas uroczystej 
Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej 
rozpoczynamy przeżywanie Triduum 

Paschalnego. Podczas tej Mszy zamilk-
ną dzwonki przy ołtarzu, kapłani umyją 
dwunastu mężczyznom nogi, tabernaku-
lum będzie puste, a Chrystus zostanie 
przeniesiony do ciemnicy na pamiątkę 
wydarzeń, które dokonały się tego wie-
czora w Wieczerniku i Ogrodzie Oliw-
nym. W tym dniu Kościół dziękuje Bo-
gu za sakramenty Eucharystii i Święceń, 
są one wyrazem troski Boga o nasze 
uświęcenie. 

Po Mszy Wieczerzy Pańskiej zostaje 
obnażony ołtarz. Czyni się tak na pa-
miątkę obnażenia Jezusa z szat i obmy-
cia Jego ciała. Z ołtarza zdjęto wszyst-
ko, nawet krzyże i lichtarze. 

Wielki Piątek poświęcony jest prze-
życiom związanym z męką i śmiercią 
Chrystusa. Katolików obowiązuje za-
chowywanie ścisłego postu. Nabożeń-
stwo Wielkiego Piątku sprawowane jest 
po południu Liturgia Męki Pańskiej -
ustalenia wskazują, bowiem, że Jezus 
umarł około godziny piętnastej naszego 
czasu. Tego dnia nie odprawia się mszy. 
Po podejściu do ołtarza kapłani w czer-
wonych szatach, przypominających o 
ofierze krwi, klękają lub padają na 
twarz i modlą się w milczeniu. Po chwi-
li rozpoczyna się liturgia słowa. Na za-
kończenie odmawiana jest uroczysta 
modlitwa powszechna, obejmująca 
wszystkie stany Kościoła i cały świat. 
Kolejną częścią wielkopiątkowego na-



bożeństwa jest adoracja krzyża. Do 
świątyni wnosi się przykryty tkaniną 
krzyż z wizerunkiem umęczonego 
Chrystusa. Po zakończeniu adoracji i 
obrzędach komunii Najświętszy Sakra-
ment w procesji przenosi się do Grobu 
Pańskiego. Groby Chrystusa to praw-
dziwie polska tradycja. Czuwające przy 
nich "szyldwachy" nie zawsze były żoł-
nierskie. Często wartę pełnili strażacy w 
hełmach na tę okoliczność tak wypole-
rowanych, że lśniły jak lustro. Miejsce u 
grobu Pańskiego zajmowali też przed-
stawiciele cechów rzemieślniczych. 

W Wielką Sobotę Kościół modli się 
przy grobie Chrystusa. Czuwając przy 
grobie mamy uzmysłowić sobie jak 
wielką ofiarę poniósł Chrystus za nasze 
grzechy. W tym dniu mimo refleksji i 
zadumy jak powinna towarzyszyć, do-
konuje się poświęcenie pokarmów na 
stół wielkanocny. Poświęcenie pokar-

mów ma przypomnieć nam gotowość 
przejścia oraz wdzięczności Bogu za dar 
nowego życia. 

Wielką Sobotę wieczorem w kościo-
łach sprawuje Liturgię Wigilii Pas-
chalnej. Jest to najuroczystsza Msza 
święta. Bogata w treści i symbolikę po-
przez Liturgię Światła, Słowa, Chrztu i 
Eucharystii ukazuje przejście Chrystusa 
ze śmierci do Życia. Zmartwychwstanie 
Pana Jezusa dało nową, jakość życia, 
czego wyrazem jest piękno, prostota i 
tajemnica tej Liturgii. 

W niedzielny poranek wierni udają się 
na Rezurekcję, która rozpoczyna się 
procesją, która mam przypominać zwy-
cięstwo Jezusa nad śmiercią i grzechem. 
Niech bogactwo treści, które niosą świę-
ta Wielkanocne ożywia naszą wiarę. 
Poświęćmy swój czas by wziąć udział w 
tych dniach w liturgii Wielkiego Tygo-
dnia. 

WY SIĘ NIE BÓJCIE! 
«Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że 
szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. 
Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, 
jak zapowiedział. Przyjdźcie, zo-
baczcie miejsce, gdzie leżał» (Mt 
28, 5-6). 
To orędzie, wypowiedziane przy 
pustym grobie, rozchodzi się na ca-
ły świat i dociera do każdego zakąt-
ka ziemi; jest ono przesłaniem na-
dziei dla wszystkich. Odkąd ukrzy-
żowany Nazarejczyk powstał z mar-
twych o świcie trzeciego dnia, 
ostatnie słowo nie należy już do 
śmierci, lecz do życia! W zmar-
twychwstałym Panu Bóg objawił w 
pełni swą miłość do całej ludzkości. 

Najpierw kobiety, później uczniowie, 
a na końcu i Piotr odkrywają radosną 
prawdę: «Tego właśnie Jezusa 
wskrzesił Bóg, a my wszyscy jeste-
śmy tego świadkami» (Dz 2, 32). 
Liturgia paschalna przedstawia nam 
różne spotkania ze zmartwychwsta-
łym Chrystusem, stanowiące we-
zwanie do głębszego zrozumienia 
Jego orędzia i przynaglające nas, 
byśmy szli śladami wiary tych, któ-
rzy Go rozpoznali w pierwszych 
godzinach po zmartwychwstaniu. 
Tak więc pobożne niewiasty i Maria 
Magdalena zachęcają nas, byśmy 
gorliwie nieśli orędzie Zmartwych-
wstałego (Łk 24, 8-10; J 20, 18). 



Umiłowany uczeń w szczególny Drodzy bracia i siostry, również i 
sposób zaświadcza, że właśnie mi- my - tak jak oni i razem z nimi -
łość zdolna jest dostrzec rzeczywi- jesteśmy wezwani do głoszenia lu-
stość objawioną przez znaki zmar- dziom naszych czasów tej «dobrej 
twychwstania: pusty grób, zwinięty nowiny»: «Zmartwychwstał już 
całun. Miłość widzi i wierzy, każe Chrystus, Pan mój i nadzieja» (Se-
iść ku Temu, który nosi w sobie kwencjapaschalna). 
pełnię sensu wszystkich rzeczy: ku bŁ J a n P a w e ł 11 

Jezusowi, żyjącemu na wieki. 

O G Ł O S Z E N I A 
S Dzisiejsza Tarchomińska Droga Krzyżowa rozpoczyna się o godz. 
19.15 od parafii św. Jakuba (Mehoffera 2) i prowadzi do naszej parafii 
NMP Matki Pięknej Miłości ulicami Mehoffera i Myśliborską. Zapraszamy 
do udziału. 
S Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na kwiaty Grobu Pańskiego. 
S W Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środę Msze św. będą sprawowane 
o godz. 7.00 i 18.00. 

TRIDUUM PASCHALNE 
WIELKI CZWARTEK - Msza Krzyżma w Katedrze o godz. 10.00 
18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej. Po Mszy św. przeniesienie Najświęt-
szego Sakramentu do Ciemnicy. Adoracja Pana Jezusa do godz. 23.00. 
WIELKI PIĄTEK - (obowiązuje post ścisły) 
8.00 Jutrznia; 17.00 Droga Krzyżowa będzie prowadzona trasą procesji 
Bożego Ciała. Ostatnia stacja Drogi Krzyżowej - złożenie do Grobu Pana 
Jezusa - będzie początkiem Liturgii Męki Pańskiej. Ofiary złożone zostaną 
przekazane do Jerozolimy na konserwację Grobu Pańskiego. 
Adoracja przy grobie Pana Jezusa do godziny 23.00. 
WIELKA SOBOTA 
8.00 Jutrznia; 
8.15 do 19.00 święcenie pokarmów (możliwość spowiedzi św.) 
20.00 Liturgia Wigilii Paschalnej (na liturgię przynosimy świece). 
NIEDZIELA ZMARTYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 
6.00 - Rezurekcja. Zapraszam asystę procesyjną i bielanki. 
Następna Msza św. o godz. 9.00 (nie ma Mszy św. o godz. 7.00). 
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY - porządek Mszy św. niedzielny. 

Prosimy o ofiary na pokrycie kosztów druku gazetki. „Bóg zapłać". 
Redagują ks. Przemysław Ludwiczak, Robert Lisowski 


