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Pamiętam jak w dzieciństwie Niedziela
Palmowa przepełniała mnie smutkiem.
Wjeżdżający na osiołku do Jerozolimy
Pan Jezus wydawał mi się tak beztrosko
nieświadomy tego co nastąpi później.
Wydawało mi się, że to ja znam dalsze
koleje dramatu, który za chwilę ma
się rozegrać, a On nie. A przecież
to nieprawda. Pan Jezus doskonale
wiedział, że to właśnie ci, którzy w tej
chwili wiwatują na Jego cześć, za chwile
skażą Go na śmierć.
Liturgia Niedzieli Palmowej, chyba najdobitniej
jak tylko można, przypomina o tym strasznym
rozdarciu, które jest w każdym z nas. Rozdarciu
między „Hosanna”, a „Ukrzyżuj Go”, rozdarciu
między „Panie, z Tobą gotów jestem iść nawet
do więzienia i na śmierć”, a „ja nie znam tego
człowieka”. Wiem co jest dobre, a wybieram zło,
jak mówi św. Paweł. W rzeczywistości między
„Hosanna”, a „Ukrzyżuj Go” było kilkadziesiąt
godzin. Na kartach Ewangelii może kilkanaście
wersów. A w moim sercu czasem jedna chwila. Po
trzykrotnym zaparciu się Pana Jezusa, Piotr spotkał
Go na dziedzińcu. Jego spojrzenie trafiło w sam
środek serca Piotra. I to nie było spojrzenie, które
miażdżyło i potępiało, to było spojrzenie pełne
miłosierdzia i miłości. Ale w tym samym czasie,
kiedy Piotr szukał miłującego spojrzenia swojego
Mistrza, Judasz tułał się sam ciemnymi uliczkami
Jerozolimy. Tak wiele ich łączyło, ale jeszcze
więcej podzieliło. Obaj zmagali się z gnębiącym
ich poczuciem, że są szubrawcami. Obaj się
opamiętali i żałowali. Obaj się „wyspowiadali” …

Piotr żałował wpatrzony w miłujące oczy Jezusa, Judasz żałował, patrząc
w zimne spojrzenie wspólników grzechu. Pan Jezus, mimo wszystko,
szuka naszej obecności, naszego spojrzenia. I tylko to Jego spojrzenie
jest w stanie poskładać całe to nasze rozdarcie. W tym strasznym dniu
Pan Jezus bierze je na siebie i prosi w zasadzie tylko o jedno - aby
z Nim być, aby nie tułać się samemu jak Judasz, aby z Nim spożyć paschę,
aby przy Nim trwać. On tego chce, mimo całej wiedzy jaką o nas ma.
A my niezmiennie mamy pokusę, żeby powiedzieć, że modlitwa jest stratą
czasu. Często oddajemy Panu Bogu jakieś ochłapy i tak bezużyteczne
resztki - gdzieś pod koniec dnia, kiedy właściwie na nic więcej już nas
nie stać, kiedy i tak zasypiamy. Zatrzymajmy się na chwile dłużej chociaż
w tym Wielkim Tygodniu. Nie żałujmy czasu Panu Jezusowi. Bądźmy
przy Nim, a szybciej niż się spodziewamy doświadczymy owoców
naszej hojności. Ale bądźmy z Nim też w tej milczącej niezgodzie
na przerażające zło tego świata. Spróbujmy dostrzec Go w każdym
odrzuconym, przerażonym, każdym głodnym, wygnanym, każdym
drżącym o los swoich najbliższych. Każdy kawałek chleba, którym się
podzielimy - podzielimy się z Nim, każda łza, którą otrzemy, będzie
Jego łzą, a każda samotność, którą wypełnimy będzie Jego samotnością.
A kiedy już żadne słowa nie wydają się odpowiednie, po prostu przy Nim
trwajmy, a On to wszystko jakoś poskłada. I pamiętajmy, że ta historia
nie kończy się na Wielkim Piątku, ale na Niedzieli Zmartwychwstania.
Justyna Zienkowicz
EWANGELIA
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Myśli na każdy dzień
11.04.
„Powinieneś kochać
prawdziwą miłością
wszystkich. Nigdy też nie
podtrzymuj nienawiści
do kogokolwiek wskutek
jakichś powiedzianych ci
przykrych słów, ponieważ
w takim sercu, w którym
nie ma miłości bliźniego,
nie ma też miłości Boga.”
św. Filip Neri

NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ PALMOWA, rok C

PIERWSZE CZYTANIE Iz 50, 4-7
Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że nie
doznam wstydu
sam pozna, życie na tym Czytanie z Księgi proroka Izajasza
świecie byłoby niezno- Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu
krzepiącym słowem. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniośne. Bo jak można żyć,
wie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podanie wierząc innym?”
łem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej
św. Tomasz z Akwinu
twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem
nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie
15.04.
doznam.

„Bądźcie nadzwyczajni
w rzeczach zwyczajnych.”
św. Józef Marello

PSALM RESPONSORYJNY Ps 22 (21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 (R.: 2a)

Refren: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?
Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, *
wykrzywiają wargi i potrząsają głowami:
16.04.
«Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli, *
12.04.
„Nie może być jedności niech go ocali, jeśli go miłuje».
„Kochaj człowieka stwo- ani pokoju tam, gdzie
Refren.
rzonego przez Boga, ale
się nie podtrzymuje
nie błędy stworzone przez wzajemnego zrozumie- Sfora psów mnie opadła, *
człowieka! Jeżeli kochasz nia i poszanowania i nie otoczyła mnie zgraja złoczyńców.
Przebodli moje ręce i nogi, *
człowieka, wówczas
dokłada niestrudzenie
policzyć mogę wszystkie moje kości.
uwolnisz go także od jego starań o utrzymanie
błędów. Nawet jeśli czaRefren.
zgody.”
sami jesteś zobowiązany
Dzielą między siebie moje szaty *
św. Cyprian
zachować się ostro, czyń
i los rzucają o moją suknię.
to z miłości dla poprawy
17.04.
Ty zaś, Panie, nie stój z daleka, *
bliźniego.”
Miłość jest daleka od
pomocy moja, śpiesz mi na ratunek.
św. Augustyn
wszystkiego, co ma po- Refren.
stać złego (…). Miłość Będę głosił swym braciom Twoje imię *
13.04.
(…) ściąga w jedną ideę i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych:
„Nikt nie może czynić
wszystkie treści przyka- «Chwalcie Pana, wy, którzy Go wielbicie, †
dobrze lub źle sobie, nie
zań, które w niej znajduniech sławi Go całe potomstwo Jakuba, *
czyniąc dobrze lub źle
ją równocześnie jedną
niech się Go lęka całe potomstwo Izraela».
bliźniemu.”
i różnorodną formę.
Refren.
św. Katarzyna ze Sieny
Jakież bowiem istnieje
DRUGIE CZYTANIE Flp 2, 6-11
dobro, którego by nie
14.04.
Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył
posiadała miłość?
„Gdyby człowiek chciał
św. Maksym Wyznawca Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian
wierzyć tylko w to, co
Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na

równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając
się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej. Dlatego
też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby
na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem – ku chwale Boga
Ojca.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Por. Flp 2, 8-9
Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.
Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie
imię.
Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
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CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Męka
naszego
Pana
Jezusa Chrystusa
według
Świętego Łukasza
Jezus przed Piłatem
E. Starsi ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie powstali i poprowadzili
Jezusa przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać Go: T. Stwierdziliśmy, że
ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków
cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza-Króla. E. Piłat zapytał Go: I.
Czy Ty jesteś Królem żydowskim? E. Jezus odpowiedział mu: + Tak.
E. Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tłumom: I. Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku. E. Lecz oni nastawali i mówili: T. Podburza
lud, szerząc swą naukę po całej Judei, od Galilei, gdzie rozpoczął, aż
dotąd. E. Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem. A gdy się upewnił, że jest spod władzy Heroda, odesłał Go
do Heroda, który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie.

EWANGELIA Łk 23, 1-49

A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad
Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: + Córki jerozolimskie, nie
płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto
bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: Szczęśliwe niepłodne łona, które
nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas! i do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to
czynią, cóż się stanie z suchym?
E. Prowadzono też innych dwóch – złoczyńców, aby ich z Nim stracić.

Ukrzyżowanie
Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Jezus zaś mówił:
Jezus przed Herodem
Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem chciał + Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. E. A oni rozdzielili między
Go ujrzeć, ponieważ słyszał o Nim i spodziewał się, że zobaczy jakiś siebie Jego szaty, rzucając losy.
znak, zdziałany przez Niego. Zasypał Go też wieloma pytaniami, lecz
Jezus nic mu nie odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie stali Wyszydzenie na krzyżu
i gwałtownie Go oskarżali. Wówczas wzgardził Nim Herod wraz ze Lud zaś stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: T. Innych wyswoją strażą; na pośmiewisko kazał Go ubrać w lśniący płaszcz i ode- bawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańsłał do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przed- cem. E. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu
ocet, mówiąc: T. Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie.
tem bowiem byli z sobą w nieprzyjaźni.
E. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To
jest Król żydowski.
Jezus ponownie przed Piłatem
Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków Sanhedrynu oraz lud
i rzekł do nich: I. Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że Nawrócony złoczyńca
podburza lud. Otóż ja przesłuchałem Go wobec was i nie znalazłem w Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: I. Czyż Ty nie
Nim żadnej winy w sprawach, o które Go oskarżacie. Ani też Herod – jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. E. Lecz drugi, karcąc go, rzekł:
bo odesłał Go do nas; przecież nie popełnił On nic godnego śmierci. I. Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki,
Każę Go więc wychłostać i uwolnię.
ale On nic złego nie uczynił. E. I dodał: I. Jezu, wspomnij na mnie, gdy
przyjdziesz do swego królestwa. E. Jezus mu odpowiedział: + Zaprawdę,
Jezus odrzucony przez swój naród
E. A był obowiązany uwalniać im jednego na święta. Zawołali więc powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju.
wszyscy razem: T. Strać Tego, a uwolnij nam Barabasza! E. Był on
wtrącony do więzienia za jakieś rozruchy powstałe w mieście i za za- Śmierć Jezusa
bójstwo. Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich. E. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do goLecz oni wołali: T. Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go! E. Zapytał ich po raz trzeci: dziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez
I. Cóż On złego uczynił? Nie znalazłem w Nim nic zasługującego na środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: + Ojcze, w Twoje ręce
śmierć. Każę Go więc wychłostać i uwolnię. E. Lecz oni nalegali z powierzam ducha mego. E. Po tych słowach wyzionął ducha.
wielkim wrzaskiem, domagając się, aby Go ukrzyżowano; i wzmagały Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie.
się ich krzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione. Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za bunt i zabój- Po zgonie Jezusa
Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu, mówiąc: I. Istotstwo był wtrącony do więzienia; Jezusa zaś zdał na ich wolę.
nie, człowiek ten był sprawiedliwy. E. Wszystkie też tłumy, które zbiegły
się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, powracały, bijąc się w
Droga krzyżowa
Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który piersi. Wszyscy Jego znajomi stali z daleka; a również niewiasty, które Mu
towarzyszyły od Galilei, przypatrywały się temu.
wracał z pola. Włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem.
- - - - - - - - DOBRA & NOWINA - - - - - - -
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„Powiedziała mi, że gdyby codziennie nie przyjmowała Eucharystii, nie miałaby
sił tu pracować” – powiedział o Doktor Błeńskiej ojciec Bogusław Dąbrowski
OFMConv, misjonarz z Ugandy.
fot. Archiwum ks. R. Szczodrowskiego, 2003 r.
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SŁUŻEBNICA BOŻA

Liturgia Wielkiego Tygodnia
Triduum Paschalne w naszej Parafii
Wielki Czwartek
Ciemna Jutrznia o godz. 7:30
Msza Krzyżma w Katedrze Poznańskiej o godz. 10:00 z poświęceniem
Olejów Świętych
Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00
Adoracja w Ciemnicy do godz. 21:00
Wielki Piątek
Droga Krzyżowa na Forcie VII o godz. 4:00
Adoracja w Ciemnicy od godz. 7:30 do godz. 17:50
Ciemna Jutrznia o godz. 7:30
Koronka do Bożego i rozpoczęcie Nowenny przed Niedzielą Miłosierdzia
Bożego o godz. 15:00
Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18:00
Adoracja w Grobie Pańskim do godz. 22:00
Wielka Sobota
Adoracja w Grobie Pańskim od godz. 7:30
Ciemna Jutrznia o godz. 7:30
Święcenie Potraw o godz. 12:00; 13:00; i od godz. 14:00 do 17:0 co pół godz.
Koronka do Bożego Miłosierdzia o godz. 15:00 w drugim dniu nowenny
Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 21:00 rozpocznie się Liturgią Światła
– prosimy przynieść świece
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Msze św. o godz. 9:30; 11:00; 12:30 i 18:00. Nie będzie Mszy św. o godz. 7:30.
Koronka do Bożego Miłosierdzia o godz. 9:15
Poniedziałek w oktawie Wielkanocnej
Msze św. o godz. 7:30; 9:30; 11:00; 12:30; 18:00
Koronka do Bożego Miłosierdzia po Mszy św. o godz. 7:30

WIELKI TYDZIEŃ

- - - - - - - - DOBRA & NOWINA - - - - - - -
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Liturgia Domowa

LITURGIA DOMOWA
ŚNIADANIE WIELKANOCNE

Na stole umieszczamy paschał rodzinny lub świecę, baranka wielkanocnego oraz potrawy wielkanocne.
Ojciec, matka lub inna wierząca osoba zapala świecę i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja
Ojciec, matka lub inna wierząca osoba czyta:

3. Piekielne moce zwojował,
Nieprzyjaciele podeptał,
Nad nędznymi się zmiłował.
Alleluja, Alleluja!
Ojciec, matka lub inna wierząca osoba mówi:

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 24, 36-43)

Kochani, wieść o zmartwychwstaniu Pana przemieniła Apostołów i napełniła wszystkich ogromną radością. Tę radość przeżywają wszyscy uczniowie Chrystusa przez
wszystkie wieki. Niech ona będzie również i naszym
udziałem. Życzę wszystkim i sobie tego, by Chrystus
Zmartwychwstały stale był gościem naszego domu,
a pokój, który przez swoje zmartwychwstanie ogłosił
całemu światu, by gościł stale w naszych sercach. Na
znak wzajemnej życzliwości i miłości, która jednoczy
nas we wspólnotę, podzielmy się święconym jajkiem
- symbolem życia. Ogarnijmy myślą cały świat i prośmy naszego Boga:
Wszyscy: Ojcze nasz...

A gdy rozmawiali o tym, Jezus sam stanął pośród
nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym
i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On
rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego
wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się
Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak
widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im
swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie
wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie
tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich.

Ojciec, matka lub inna wierząca osoba podaje każdemu
z uczestników kawałek święconego jajka, po czym wszyscy
zasiadają do stołu i spożywają przygotowane potrawy wielkanocne.

Ojciec, matka lub inna wierząca osoba mówi: Oto Słowo
Pańskie.
Wszyscy odpowiadają: Chwała Tobie, Chryste.
Po odczytaniu tekstu Ewangelii ojciec, matka lub inna wierząca osoba mówi:

Po śniadaniu ojciec, matka lub inna wierząca osoba mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają: Przy łamaniu chleba. Alleluja

Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste,
który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się
uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj
w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako
biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na
wieki wieków. Amen

Módlmy się.
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną
radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które
wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie
i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na
wieki wieków. Amen.

Następnie wszyscy mogą śpiewać pieśń wielkanocną:

Na zakończenie można zaśpiewać pieśń wielkanocną:

1. Wesoły nam dzień dziś nastał,
Którego z nas każdy żądał:
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał,
Alleluja, Alleluja!
2. Król niebieski k’nam zawitał,
Jako śliczny kwiat zakwitał:
Po śmierci się nam pokazał.
Alleluja, Alleluja!

1. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana,
Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana.
Naród niewierny trwoży się, przestrasza,
Na cud Jonasza. Alleluja!
2. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza,
Anioł zstępuje, niewiasty pociesza:
Patrzcie, tak mówi, grób ten próżny został,
Pan zmartwychpowstał. Alleluja!
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LITURGIA WIELKANOCNA

Symbolika polskiej święconki
Zgodnie z polską tradycją w Wielką Sobotę udajemy się do kościoła z wiklinowymi koszykami w rękach, by poświęcić pokarmy na świąteczny stół.
Zwyczaj ten sięga VIII w., natomiast w Polsce znany jest od XIV w. Kiedyś szlachcic posyłał powóz konny po kapłana, którym dobrodziej przybywał do dworu,
by poświęcić cały stół. Obecnie obrzęd święcenia potraw odbywa się najczęściej
w kościołach albo przed nimi, na wystawionych stołach. Do koszyka wkładano zawsze pokarmy, które w pierwszy dzień świąt podawane były „bez dymu”, bo przygotowywano je wcześniej i nie wymagały gotowania. W Wielkanoc nie rozpalano
bowiem ognia pod kuchnią. Wnętrze koszyka wykładamy więc białą serwetką,
a sam koszyk przystrajamy gałązkami bukszpanu, których zieleń wyraża nadzieję
Zmartwychwstania. Do środka wkładamy: baranka – z masła, ciasta albo z cukru
– z zatkniętą chorągiewką, chleb, jaja gotowane na twardo – często malowanki,
pisanki albo kraszanki – sól kuchenną, wędlinę, chrzan oraz ciasto (np. mazurek,
babkę, sernik albo paschę). Koszyk przykrywamy białą serwetką i zanosimy do
poświęcenia, a przed powrotem do domu zatrzymujemy się na adorację przy
grobie Pana Jezusa. W centralnym miejscu świątecznego stołu stawiamy baranka
z chorągiewką – na „zielonej łączce” z rzeżuchy albo owsa – a wokoło rozkładamy
malowane jaja, babę wielkanocną i pozostałe pokarmy. Przed śniadaniem wielkanocnym dzielimy się święconym jajem, składając sobie życzenia, z nadzieją na
błogosławieństwo, dostatek i zdrowie dla całej rodziny.

– i powszedni pokarm dla ciała, niezbędny do życia, co znalazło odzwierciedlenie w modlitwie „Ojcze nasz”. To znak przeistoczenia dokonanego w obecności
apostołów w Wieczerniku w Wielki Czwartek, uobecnianego w Eucharystii.
Chleb jest symbolem pomyślności, dostatku, obfitości i sytości, a wyraża pragnienie przyjęcia Komunii św. Do koszyka ze święconką wkładamy zazwyczaj
kromkę chleba.

Baranek z chorągiewką

Ostry smak i zdolność wyciskania łez sprawiły, że jest symbolem goryczy Męki Pańskiej, zwieńczonej słodyczą Zmartwychwstania. Oznacza tężyznę fizyczną, ludzkie siły i żywotność. Wierzono, że zapobiega nieszczęściom i obezwładnia
złe moce, więc dodano go do święconki, by zapewnić pokój
w życiu rodzinnym.

Znak Chrystusa Zmartwychwstałego. Na chorągiewce jest umieszczony krzyż
oraz napis „Alleluja”, wyrażający radość ze zwycięstwa życia nad śmiercią oraz
pokonania grzechu. Symbolika baranka ma głębokie korzenie biblijne: w Starym
Testamencie w opisie ucieczki Żydów z Egiptu – gdy Izraelici naznaczyli odrzwia
swych domów krwią spożytego baranka – czy w charakterystyce Sługi Jahwe,
w Nowym Testamencie, gdy Chrystus zostaje nazwany Barankiem Bożym,
a w Wielki Piątek dokonuje odkupienia ludzi za cenę własnej krwi. To także symbol łagodności, niewinności i ofiary. Wierzono, że baranek wielkanocny zapewni
domownikom przychylność sił natury i ochroni przed klęskami.

Jajko

Starożytny symbol nowego życia, przesiąknięty w mitologii odniesieniami do
czterech żywiołów: skorupka – ziemia, błona – powietrze, żółtko – ogień, a białko – woda. Jajko jest znakiem początku życia i odrodzenia. Podobnie jak baranek
wielkanocny, oznacza triumf życia nad śmiercią. Uchodzi także za metaforę życia ukrytego oraz siły istnienia. Kiedyś jaj nie spożywano przez cały Wielki Post
i powracały na stoły dopiero na Wielkanoc. Dzielenie się jajkiem ma charakter
braterski i służy umocnieniu więzi rodzinnych. Zwyczaj malowania jaj wywodzi
się z pogańskiego święta Jare, rozpoczynającego wiosnę, a swoją symbolikę mają
tak zdobienia – np. szlaczki oznaczają nieśmiertelność – jak i barwy, np. brąz –
pomyślność w rodzinie, a czerń i biel – pamięć o zmarłych. Święconym jajkiem
dotykano zwierzęta domowe, by uchronić je od chorób, a skorupki rozsypywano
wokół domu i zakopywano w narożnikach pola, co miało zapewnić urodzaje.

Chleb

Pamiątka rozmnożenia chleba na pustyni, którym Jezus nakarmił swoich słuchaczy. Symbolizuje pokarm dla duszy, czyli Ciało Chrystusa – który powiedział
o sobie: „Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął...”

Wędlina

Jest symbolem baranka, którego Izraelici zabijali i spożywali rodzinnie w święto
Paschy. Przed laty, gdy mięso spożywano sporadycznie, bo było drogie, uchodziło za oznakę dostatku. Ma zapewnić dobrobyt, zdrowie i płodność. Do koszyka ze święconką wkładamy zazwyczaj kawałek szynki albo kiełbasę.

Ciasto

To oznaka kunsztu, więc najlepiej jeśli jest to wypiek domowy – babka czy mazurek – będący wyrazem naszych umiejętności. Ale to także symbol nieukształtowanej materii przemienionej w formę doskonałą. Jego słodycz jest nagrodą za
wytrwanie w umartwieniach w czasie Wielkiego Postu i zwiastunem Królestwa
Niebieskiego: „skosztujcie, jak dobry jest Pan” (Ps 34, 9).

Chrzan

Sól

Ten życiodajny minerał towarzyszy człowiekowi od zarania
dziejów. Nadaje potrawom smak, a dzięki właściwościom
konserwującym chroni je przed zepsuciem. I dlatego Chrystus mówił, że jako jego uczniowie mamy być „solą ziemi”.
Sól jest symbolem prostoty życia, samego sedna istnienia, sił
moralnych i duchowych, oczyszczenia oraz prawdy. Wierzono, że chroni przed chorobami i odstrasza siły nieczyste.

Inne składniki święconki

Składników święconki bywa więcej, a różnice wynikają z tradycji regionalnych. W koszykach pojawia się więc również:
ser – oznaka harmonii między człowiekiem a siłami przyrody,
pieprz – symbolizujący gorzkie zioła,
naczynie z wodą – symbol Ducha Świętego,
zajączek – kojarzony z płodnością i odrodzeniem przyrody,
a że śpi ponoć z otwartymi oczami, więc to on miał pierwszy
zobaczyć Zmartwychwstałego,
kurczaczek – powiadano kiedyś, że Chrystus wstał z grobu
„jak kurczę z jaja”.
za:
https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2014/Przewodnik-Katolicki-15-2014/Spoleczenstwo/Symbolika-polskiej-swieconki
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Hasło roku duszpasterskiego

Ogłoszenia duszpasterskie

V NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ - PALMOWA

10.04.2022 r.
•
Dzisiaj Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 17.00, Gorzkie Żale o godz. 17.15, po Gorzkich Żalach krótka bez kazania Msza św.
•
W Wielki Poniedziałek o godz. 18.30 spotkanie dla pielgrzymów udających się do Częstochowy.
•
Tradycyjna Droga Krzyżowa w Wielki Piątek o godz. 4 rano
będzie na Forcie VII. Gromadzimy się przy kościele, idziemy w milczeniu
chodnikiem ul. Nowina. Przecinamy ul. Polską i rozpoczniemy drogę krzyżową
na narożniku ul. Polskiej i ul. 5 stycznia. Serdecznie zapraszamy!
•
Liturgia Świętego Triduum:
W Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę o godz. 7.30 w naszym kościele
będzie Jutrznia – poranna modlitwa Kościoła – serdecznie zapraszamy
parafian do wspólnej modlitwy!
Wielki Czwartek - Uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej. o 18.00.
Adoracja w ołtarzu – Ciemnicy do godz. 21.00.
Wielki Piątek
Droga Krzyżowa przy Forcie VII o godz. 4.00.
Adoracja od 7.00 do 17.30
Rozpoczęcie nowenny do Miłosierdzia Bożego o 15.00
Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00
Adoracja po liturgii przy Grobie Pańskim do godz. 22.00
Wielka Sobota – Adoracja od 7.00 do 20.30
Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15:10
Święcenie potraw o godz. 12.00, 13.00 i od 14.00 do 17.00 co pół
godziny przed kościołem
Niech każdy znajdzie w Wielki Piątek i Wielką Sobotę czas nie tylko na
wieczorną liturgię, ale także na dziękczynną adorację za wielkie Dzieła Boże dla
nas.
Wigilia Paschalna w sobotę o godz. 21.00 - Liturgia światła, przyrzeczeń chrzcielnych, Msza św. rezurekcyjna z procesją. Przychodzimy ze
świecami.
W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msze św. wg porządku
niedzielnego, nie będzie Mszy św. o godz. 7.30. Po Mszy św. o godz.11.00
niespodzianka dla dzieci.
W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. jak w niedzielę!
•
Okazja do spowiedzi: od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej
Środy w godz. od 7.00 - 8.00 i od 17.00 - 18.30,
•
W Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę spowiedź
od godz. 7.00 do 8.00.
•
Ks. Kanonik będzie spowiadał dodatkowo w Wielki Czwartek
i Wielki Piątek od 17.00 do 17.45. Nie spowiadamy w święta Wielkanocne!
•
Post ścisły (bez możliwości dyspensy) obowiązuje w Wielki Piątek.
tzn. prócz wstrzemięźliwości od potraw mięsnych obowiązuje jeden posiłek do
sytości i dwa mniejsze.
•
Biuro parafialne czynne tylko do środy. Ks. Proboszcz nie obecny
w biurze w Wielki Wtorek.
Ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego i na paczki świąteczne można
składać do skarbon przy wejściu do kościoła.
•
Daninę Diecezjalną składamy do tych samych skarbon w kopertach.
•
W niedziele przed kościołem po Mszach św. o godz. 9.30,11.00 i
12.30 do nabycia są paschaliki w cenie 9 zł.
W minionym tygodniu zmarły nasze parafianki śp. Cecylia Kardzis z ul. Dąbrowskiego – pogrzeb w poniedziałek na Junikowie, Msza pogrzebowa w środę
o godz. 18:00 i śp. Krystyna Jurga z ul. Engenstroma – Msza św. pogrzebowa i
pogrzeb w środę o godz. 10:00. Polećmy zmarłe Bożemu miłosierdziu – Dobry
Jezu a nasz Panie …
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KAPLICA

CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu
pw. Miłosierdzia Bożego

Adoracja
w dni powszednie
od godz. 8:00 – 17:45
w niedzielę
od godz. 13:30 – 17:45
TYGODNIK PARAFII NA OGRODACH W POZNANIU
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