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NIEDZIELA PALMOWA - Msza Święta godz. 12.00.

                                                     DZIECI PRZYCHODZĄ Z PALMAMI
Poniedziałek, 26 marca
10.00 - nauka rekolekcyjna dla klas 0-III
11.00 - nauka rekolekcyjna dla klas IV-VII

Wtorek, 27 kwietnia
10.00 - nauka rekolekcyjna dla klas 0-III
11.00 - nauka rekolekcyjna dla klas IV-VII i spowiedź święta

Środa, 28 kwietnia 2018
11.00 - Msza Święta na zakończenie rekolekcji

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA DZIECI

 Przez ostatnie niedziele przyglądaliśmy się naszym
postawom i uczynkom w cyklu "Wielkopostny Rachunek
Sumienia", tak aby spróbować coś w życiu zmienić na
lepsze. Starać się warto, bo wiara bez uczynków jest
martwa, a poza tym w ten sposób okazujemy Bogu
zaufanie i miłość, przybliżając się do stanu, który On dla
nas zamierzył. W końcu wszystko co uczynił Bóg było
bardzo dobre, a przykazania mają nas skierować na tor
tego pierwotnego powołania - do bycia bardzo dobrym
Bożym stworzeniem, miłującym Boga, bliźniego i siebie
samego. Musimy jednak wciąż na nowo przypominać
sobie, że choćbyśmy nie wiadomo jak się starali, nie
jesteśmy w stanie wypracować sobie własnymi siłami
wejściówki do Nieba. Jak mówi Psalm 49: "Nikt siebie
samego nie może wykupić ani nie uiści Bogu ceny swojego
wykupu - jego życie jest zbyt kosztowne i nie zdarzy się to
nigdy". Trzeba pamiętać, że to Bóg wyszedł nam
naprzeciw i sam spłacił nasz dług. A w dodatku zrobił to w
sposób zaangażowany. W takim też kluczu warto odczytać
zbliżające się wydarzenia Świętego Triduum Paschalnego.
Wielki Czwartek to wspomnienie Ostatniej Wieczerzy,
którą Jezus spożył ze swymi uczniami. Św. Jan
w Ewangelii rozpoczyna opis tego wydarzenia słowami:
"Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego
świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca
ich umiłował". Do końca, czyli aż do tego ostatniego
momentu, ale też i całkowicie. Podczas wielkoczwartkowej
celebracji możemy zatem zobaczyć Jezusa, który
całkowicie zaangażował się w relację ze swymi uczniami,
choć wiedział, że w Niego zwątpią i w decydującym
momencie zostawią Go samego. Wyrazem tego zaangażo-

TRIDUUM - TAJEMNICA BOGA ZAANGAŻOWANEGO

wania jest gest umycia nóg, w którym Pan i Nauczyciel
przyjmuje rolę sługi i tym samym upokarza się przed
uczniami. Ten, na którego imię powinno zgiąć się każde
kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych, sam
zgina kolana przed słabym człowiekiem i obmywa mu nogi.
A w dodatku zostawia mu swoje Ciało i Krew jako pokarm
i napój duchowy, po to, żeby człowiek nie ustał w drodze.
W wydarzeniach przeżywanych w Wielki Piątek coraz
wyraźniej możemy dostrzec Boga zaanagażowanego.
Mógł przecież nas zbawić w jakikolwiek sposób, jednym
swoim słowem wypowiedzianym z wysokości niebieskiego
tronu. Jest przecież wszechmocny, nic by Go to też nie
kosztowało. Moglibyśmy powiedzieć wówczas, że nas nie
rozumie, że bawi się naszym kosztem. Może właśnie taki
jest sens męki i śmierci na krzyżu? Bóg widzi jak wygląda
świat po grzechu pierworodnym - świat w którym obecne
jest zło i cierpienie. Widzi też człowieka, który musi się
z tym wszystkim zmagać. I nie chce być biernym
obserwatorem, ale schodzi do nas, przyjmuje ludzką
kondycję i decyduje się na okrutne cierpienie. Łączy się
tym samym z każdym ludzkim bólem, lękiem, opuszczeniem,
w końcu także - z koniecznością przejścia przez bramę
śmierci. Czyż można sobie wyobrazić większe zaanga-
żowanie Boga? Boga, który dla nas musiał coś poświęcić.
Boga, którego
zbawienie czło-
wieka drogo koszto-
wało. I Boga, który
z miłości chciał tę
cenę ponieść.



ŚWIATŁO SŁOWA

Damian Zelewski

 Podczas Wigilii Paschalnej z soboty na niedzielę
będziemy zaś mieli okazję dostrzec to zaangażowanie Boga
już od samego początku dziejów. Jest to w końcu noc wspo-
minająca wyjście z Egiptu, czyli moment, kiedy Bóg
szczególnie zaopiekował się swoim Ludem, nie pozwalając,
aby zmarniał w niewoli u faraona. Szczególnie rozbudo-
wana liturgia słowa ukaże nam m.in. stworzenie świata
i przejście przez Morze Czerwone, a także mowy prorockie
zapowiadające to, że Bóg nie zapomni o swoich dzieciach.
Zapalony Paschał obrazuje nie tylko zwycięstwo
Chrystusa, ale też ognisty słup światła, który towarzyszył

Barbara Majkowska

 Podczas wakacyjnej pielgrzymki w Bieszczady grupa
parafian miała okazję zobaczyć jedną z "polskich kalwarii",
to znaczy Kalwarię Pacławską. Jest położona w woje-
wództwie podkarpackim, niedaleko Przemyśla. Do jej
powstania przyczynił się dworzanin królewski Andrzej
Maksymilian Fredo, który po pielgrzymce do Ziemi Świętej
postanowił ukazać w Polsce miejsca związane z Męką
Pańską. Budowę rozpoczął w 1665 roku od drewnianego
kościoła i klasztoru. Na znajdujących się tam dróżkach
stopniowo powstawały także drewniane kapliczki. Niestety
Kalwarii Pacławskiej nie ominęły pożary i grabieże.
W efekcie do naszych czasów nie zachowało się zbyt wiele
elementów pochodzących od jej pierwszych fundatorów.
Na wzgórzach Kalwarii znajdują się cztery szlaki piel-
grzymkowe: Męki Pańskiej, Drogi Krzyżowej, Matki Bożej
Bolesnej, a także Pogrzebu i Wniebowzięcia NMP, a na
nich 42 murowane i drewniane kaplice. Pielgrzymi
przyjeżdżają do Kalwarii nie tylko, aby rozważać Mękę
Pana Jezusa, ale także aby stanąć przed obrazem Matki
Bożej Pacławskiej. Jest nazywana również Matką Bożą
Słuchającą, ponieważ ma namalowane odsłonięte prawe
ucho, co ma symbolizować wysłuchiwanie próśb
modlących się osób. Warto wspomnieć, że na 300-lecie
założenia Kalwarii obecny tam był kardynał Karol Wojtyła,
który w homilii mówił o tym, że: "Kiedy rozważamy na

POLSKIE KALWARIE: PACŁAWSKA I WAMBIERZYCKA

dróżkach kalwaryjskich tę śmierć Syna Bożego ze
wszystkimi szczegółami to wśród tych rozważań stale
towarzyszy nam ta świadomość, że On, On jeden
przezwyciężył w sobie swoją własną śmierć, On jeden.
Że dla Niego jednego wśród wszystkich ludzi, jakich
wydała ta ziemia, śmierć nie była kresem, że On jeden
miał władzę nad śmiercią i zadał śmierci śmierć, kiedy
zmartwychwstał".
  W województwie dolnośląskim, znajduje się kolejna
"polska Golgota", a mianowicie Kalwaria Wambierzycka.
Pierwsze kaplice na terenie Kalwarii zostały wzniesione
już w 1683 roku, a w XIX wieku miały miejsce liczne
przebudowy. Droga krzyżowa powstała w 1732 roku,
a na początku stacje oznaczano drewnianymi krzyżami.
Ciekawe jest to, że nazwy wzniesień otaczających miej-
scowość Wambierzyce, kojarzą się z Jerozolimą, a także
miejscami biblijnymi (na przykład znajdująca się na połud-
nie od Kalwarii góra jest nazywana Górą Horeb, Synaj,
Tabor). Szlak pątniczy natomiast rozpoczyna się od
kapliczek ze scenami kuszenia Chrystusa, ale nie brakuje
również tych z przedstawieniami opartymi na Ewangelii.
Warto zauważyć, że oprócz kapliczek na terenie Kalwarii
Wambierzyckiej znajduje się także czternaście bram, które
mają kierować myśli pielgrzymów ku Jerozolimie
i wydarzeniom, które miały tam miejsce.

Izraelitom wędrującym przez pustynię. Z kolei woda
chrzcielna przypomni nam o tym, że razem z Chrystusem
zostaliśmy zanurzeni, aby odrodzić się do nowego życia,
a także o Duchu Świętym, którego otrzymaliśmy, aby był
z nami na zawsze. Wigilia Paschalna rozpoczyna ponadto
świętowanie Zmartwychwstania. Można wówczas przy-
pomnieć sobie inną piękną obietnicę Jezusa: "Nie zostawię
was sierotami: Przyjdę do was". Skoro Bóg tak bardzo się
zaangażował i poświęcił wiele dla ciebie, to czy nie warto,
abyś ty zaangażował(a) się "do końca" w relację z Nim?

 Niedziela Męki Pańskiej, zwana Palmową, jest szczególna.
Spotyka się w niej radosna melodia przyjścia Zbawiciela
z dramatycznymi tonami tła, które wybrzmiewają z pałacu
arcykapłana. Istotnie Chrystus przychodzi nas zbawić, ale
zrobi to w sposób dramatyczny. Trzeba się na to przygo-
tować.
 U początków Ewangelii wg św. Marka dowiadujemy się,
że Jezus powołał uczniów "aby z Nim byli". Towarzyszenie
Jezusowi jest koniecznym warunkiem bycia uczniem.
W tych dniach Jezus potrzebuje szczególnie mojego towa-
rzystwa, mojego współ-bycia z Nim.
 Jedynym pokrzepieniem dla Niego, jak pisze prorok Izajasz
i jak czytamy w Psalmie 22, był fakt wspomagania Go
przez Boga - Ojciec był z Nim cały czas. Natomiast, co
Jezusowi daje nasza obecność? Motywację. Widząc cię
przy sobie, Jezus widzi cel swojej Paschy. Jest nim twoje
zbawienie. Nasze wołanie o miłosierdzie jest Jego naj-
większą motywacją (por. J 3,16).

 Uniżenie Jezusa jest dowodem najwyższej miłości do nas.
Przejawia się ono w trzech wydarzeniach: Wcielenie,
Ukrzyżowanie, Eucharystia. Bóg zechciał uniżyć się do
bycia człowiekiem, do przyjęcia cierpienia aż do śmierci,
do "zmieszczenia się" w chlebie i winie. Przez swoje uniże-
nie został wywyższony ponad wszystko i zaprasza nas do
udziału w chwale Bożej. Pamiętajmy, że ukochał nas nie
gdy byliśmy przygotowani i "w porządku", ale zrobił to
gdyśmy byli grzeszni (por. Rz 5,7-8).
 Dzisiejszy opis Męki Pańskiej jest bodaj najbardziej
wymownym opisem. Św. Marek poświęcił mu wiele miej-
sca w swojej Ewangelii. Pisał ją do pogan, którzy dzięki
tym opisom mieli uwierzyć w to, że Jezus jest Synem
Bożym. Oczyszczona z wszelkich "dodatków" przedstawia
esencję paschy Zbawiciela. W obliczu takiej tajemnicy
wypada zamilknąć i towarzyszyć Jezusowi w Jego
drodzetak jak Jan i niewiasty, które były z Nim aż do końca.

ks. Krystian Wilczyński



ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

 Spowiedź w poniedziałek, wtorek i środę w godz. 7.00 - 7.30 oraz 18.00 - 19.00. W czwartek rozpoczynają
się obchody Świąt Paschalnych, dlatego przystąpmy do sakramentu pokuty przed tym dniem. Dodatkowa spowiedź
w piątek w godz. 21.00-23.00.

Wielki Czwartek, 29 marca 2018 r.

- godz. 18.30 - Msza Święta Wieczerzy Pańskiej zakończona przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do
 Ołtarza Adoracji, tzw. ciemnicy; cicha modlitwa adoracyjna; godz. 23.00 - zakończenie adoracji

Wielki Piątek, 30 marca 2018 r.

- godz. 8.00 - Jutrznia, czyli poranna modlitwa Kościoła i rozpoczęcie całodziennej adoracji Najświętszego
Sakramentu, odwiedziny chorych od godz. 8.30
- 12.00 - adoracja dzieci prowadzona przez scholkę
- 15.00 - DROGA KRZYŻOWA
- 18.10 - rozpoczęcie nowenny do Bożego Miłosierdzia
- 18.30 - Liturgia Męki Pańskiej zakończona przeniesieniem Najświętszego Sakramentu
               do Grobu Pańskiego, adoracja do 23.00
- 21.00 - GORZKIE ŻALE
- 22.00 - 23.00 - adorację przy Grobie Pańskim prowadzi młodzież
    W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.
Ofiary składane przy krzyżu przeznaczone są na utrzymanie Bazyliki Grobu Bożego w
Jerozolimie oraz innych miejsc świętych w Ziemi Świętej.

Wielka Sobota, 31 marca 2018 r.

Zachęcamy do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych do celebracji Wigilii Paschalnej.
- godz. 8.00 - Jutrznia, czyli poranna modlitwa Kościoła i rozpoczęcie całodziennej adoracji Najśw. Sakramentu
- święcenie pokarmów o godz. 11.00, 12.00, 13.00 i 14.00 na placu między kościołem, a domem parafialnym,
- godz. 21.10 - nowenna do Bożego Miłosierdzia
- godz. 21.30 - MSZA ŚWIĘTA WIGILII PASCHALNEJ (przynosimy ze sobą świece)

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, 1 kwietnia 2018 r.

MSZE ŚWIĘTE o godzinie 8.00, 10.00, 12.00 i 18.30

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY, 2 kwietnia 2018 r.

- Msze św. jak w niedziele (8.00, 10.00, 12.00 i 18.30)

WIELKI CZWARTEK
20.00 - 23.00   Semper Fidelis

WIELKI PIĄTEK
  8.00 - 12.00   Żywy Różaniec
12.00 - 13.00   Dzieci + scholka
13.00 - 18.00   Służba Liturgiczna
21.00 - 23.00   Ucho Igielne

Adoracja wspólnot parafialnych - TRIDUUM PASCHALNE

WIELKA SOBOTA
  8.00 - 12.00 Rada Parafialna
12.00 - 16.00 Wieczernik
16.00 - 20.00 Żywy Różaniec
20.00 - 21.00 Różaniec Rodziców za Dzieci



INTENCJE MSZALNE www.matkakosciolagd.pl

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Na progu Wielkiego Tygodnia zwracamy się z prośbą
o włączenie się w akcję "Słudzy Pana. Kapłani proszą
o modlitwę".
 W Wielki Czwartek, kiedy wspominać będziemy pamiątkę
ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa, będziemy mieli
okazję, aby do życzeń dla księży, dodać dar modlitwy.
 Po liturgii w tym dniu będzie można wziąć przygotowane
"wizytówki", na których widnieje imię księdza, rok jego
święceń oraz intencja (ta sama dla wszystkich księży).
 Osoba która weźmie intencję zobowiązuje się do modlitwy

WIELKI CZWARTEK' 2018

za danego księdza przez kolejne 30 dni.  Wedle uznania
można ten czas wydłużyć lub przekazać modlitwę innej
osobie.
 Do modlitwy można dołączyć ofiarowanie za kapłana
Eucharystii lub postu. Jest to nie tylko dar, ale i wielka
łaska, gdyż wielu księży odwdzięcza się tym samym.
W swojej codziennej modlitwie pamiętajmy również
o kapłanach posługujących w naszej parafii.

Módlmy się za siebie nawzajem!

Niedziela Palmowa, 25 marca; 8.00 + Władysław Pykacz w rocznicę urodzin; rodzice i bracia; 10.00 + Jadwiga w 10. rocznicę
śmierci i Stanisław Izdebscy; 12.00 + Krystyna Sidorowicz w 2. rocznicę śmierci; 18.30 + Bożena w 2. rocznicę śmierci, Zenon
Wielki Poniedziałek, 26 marca; 7.30 + rodzice: Helena i Wiktor, mąż Ryszard; 18.00 + Halina, Krzysztof
Wielki Wtorek, 27 marca; 7.30 + Kazimierz w 9. rocznicę śmierci; 18.00 + Ewa
Wielka Środa, 28 marca; 7.30 + dziadkowie Augustyniak i Saraczyńscy; 18.00 - o błogosław. w nowej pracy i dary Ducha Świętego
Wielki Czwartek, 29 marca; 18.30 - dziękczynno-błagalna za Mateusza z okazji 18-tych urodzin;18.30 + Zenon w 1. rocznicę śm.
Wielki Piątek, 30 marca; 18.30 - Liturgia Męki Pańskiej
Wigilia Paschalna - sobota, 31 marca; 21.30 - w intencji parafian
Niedziela Wielkanocna, 1 kwietnia; 8.00 - wolna intencja; 10.00+ Ginter Jurczyk (Msza Święta gregoriańska);

  12.00 + Mieczysław Dróżka w 4. rocznicę śmierci; 18.30 + mąż Edward Cybulski

1. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 17.30, a katecheza biblijna w poniedziałek o 18.50.
2. Spotkanie modlitewne prowadzone przez wspólnotę "Wieczernik" we wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym.
3. Do robienia ciemnicy oraz grobu zapraszamy w środę o godz. 19.00.
4. Program obchodów Triduum Paschalnego na str. 3.

  Zachęcamy do uczestnictwa w liturgii całego Triduum Paschalnego oraz do nawiedzania kościoła w piątek i w sobotę

w ciągu dnia i adoracji Pana Jezusa przy ciemnicy i przy grobie. Msza Święta Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna się

w Wielką Sobotę wieczorem, po zachodzie słońca, jest najważniejszą Eucharystią w całym roku liturgicznym. To właśnie

podczas Wigilii Paschalnej po raz pierwszy śpiewamy uroczyste "Alleluja" i zaczynamy świętować Zmartwychwstanie

Pana Jezusa. Chociaż ta Msza Święta rozpoczyna się w sobotę wieczorem, to jednak jest ona już Mszą Św. niedzielną -

Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. W tradycji polskiej utarł się zwyczaj, że dopiero procesja rezurekcyjna oznacza

Zmartwychwstanie Chrystusa. Kościół zachęca jednak do tego, aby nie rozdzielać tych dwóch wydarzeń - Wigilii Paschalnej

i Rezurekcji, gdyż są one ze sobą ściśle związane, stanowią pewną jedność. Chcąc podkreślić ogromne znaczenie Wigilii

Paschalnej łączymy ją w tym roku z procesją rezurekcyjną. Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczniemy w Wielką Sobotę

o 21.30 i na zakończenie Mszy Świętej odbędzie się uroczysta procesja rezurekcyjna. W związku z tym nie będzie już

Rezurekcji w niedzielę o 6.00 rano. Pierwsza Msza Święta w niedzielę wielkanocną zostanie odprawiona o godz. 8.00.

Zachęcamy parafian do udziału w tej ważnej i uroczystej liturgii, jaką jest Wigilia Paschalna. Zachęcamy do przybycia

również dzieci, aby wdrażały się w najistotniejsze obrzędy świąteczne. Po zakończeniu nocnej liturgii zapraszamy parafian

na poczęstunek do domu parafialnego. Wszystkie panie, które chciałyby zrobić ciasto na to wspólnotowe świętowanie

Zmartwychwstania Pańskiego, prosimy o kontakt.

5. Nowenna do Miłosierdzia Bożego przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego rozpocznie się w Wielki Piątek o godz. 18.10.
    W Wielką Sobotę również dwadzieścia minut przed wieczorną liturgią, a w niedzielę i poniedziałek po sumie parafialnej.
6. W naszej parafii organizuje się oddział Caritasu. 5 kwietnia odbędzie się spotkanie z wicedyrektorem gdańskiej Caritas.
Wszystkich, którzy chcieliby włączyć w to piękne dzieło w parafii, prosimy o kontakt z ks. Janem.
7. Skarbonki Caritas na jałmużnę wielkopostną można dzisiaj przynieść do kościoła i złożyć do wystawionego obok
chrzcielnicy kosza. Ofiary te przeznaczone będą dla osób potrzebujących i biednych.
8. Do skrzynek "Ofiary na kwiaty" można składać ofiary na kwiaty do Bożego grobu.
9. Ofiary składane przy okazji nabywania palemek przeznaczone będą na działania z młodzieżą w naszej parafii.
10. Na tacę remontowo-inwestycyjną zebraliśmy w ubiegła niedzielę 4468 zł. Bóg zapłać za ofiarność.
11. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie III Róży Różańcowej oraz osoby chętne w czwartek o godz. 8.00.


