Mater
Dolorosa
TYGODNIK PARAFII MATKI BOŻEJ BOLESNEJ
w Jawiszowicach - Osiedle Brzeszcze
29 marca 2015 roku

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej – Rok B

Niedzielne espresso

Nr 18 (339)

z Proboszczem

Poszli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali ich: „Co to ma znaczyć, że
odwiązujecie oślę?”. Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił.
I pozwolili im. Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe
płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze,
a inni gałązki zielone ścięte na polach. A ci, którzy Go poprzedzali
i którzy szli za Nim, wołali: „Hosanna. Błogosławiony, który przychodzi
w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które
przychodzi. Hosanna na wysokościach”.

Mk 11, 4-10

Uciekając przed samotnością szukamy innych, od których czasem się uzależniamy.
Ilu z wiwatujących na cześć Jezusa robiło to świadomie, a ilu uległo psychozie tłumu?
Przynależność do grupy nie zwalnia z samodzielnego myślenia i odpowiedzialności.
Jakie jest znaczenie gałązek palmowych?
Podczas uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy mieszkańcy zrywali gałązki drzew
(palmy) i rzucali Jezusowi pod nogi, wznosząc
entuzjastyczne okrzyki uwielbienia. Ci sami ludzie kilka dni później krzyczeli: „Ukrzyżuj go!”.
Palmy, które przynosimy do kościoła są nie
tylko symbolem uwielbienia Boga, ale także
naszej niewierności, niestałości, wewnętrznego rozdwojenia. Czcimy Jezusa, a już kilka
chwil później – podobnie jak jerozolimski tłum
– o Nim zapominamy, jesteśmy w stanie się
Go wyprzeć w codziennym życiu. W Braciach
Karamazow Fiodor Dostojewski pisze o Jezu-

sie, który podczas inkwizycji w Sewilli powraca
na ziemię. Wskrzesza, uzdrawia, naucza o miłosierdziu. Tłumy witają Go z radością. Kiedy
jednak zostaje aresztowany, nikt Go nie broni,
a Inkwizytor twierdzi, że ci sami ludzie, którzy
dziś cieszyli się z Jego cudów, jutro własnymi rękami spalą Go na stosie. Nasze piękne
gałązki palmowe to także przestroga dla tych
wszystkich, również polityków, którzy tak chętnie wymachują religijnymi symbolami i sztandarami, a w ich postępowaniu i decyzjach nie
widać wierności Jezusowi i Ewangelii.
ks. Eugeniusz Burzyk

Jak długo trwa Wielki Tydzień?
Zaczyna się w ostatnią niedzielę przed Wielkanocą – w Niedzielę Palmową, czyli Męki
Pańskiej, kończy w Wielki Czwartek wieczorem, przed Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej.
Nazwany „wielkim” ze względu na doniosły
charakter wydarzeń, które upamiętnia, bezpośrednio poprzedzających Mękę, Śmierć
i Zmartwychwstanie Jezusa.

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

O której godzinie umarł Jezus?

Jest pamiątką uroczystego wjazdu Jezusa
do Jerozolimy. Nazwę zawdzięcza gałązkom
drzew [palmom], które mieszkańcy Jerozolimy zrywali i rzucali pod nogi Jezusa. Liturgia rozpoczyna się przed kościołem. Wierni
trzymają w rękach gałązki [palmy], które zostają pobłogosławione przez kapłana. Po odczytaniu Ewangelii procesyjnie wchodzą do
kościoła, gdzie sprawowana jest Eucharystia,
podczas której rozważana jest Męka Pańska
– dla przypomnienia, że ten sam tłum z entuzjazmem witający Jezusa za kilka dni będzie
żądał, by Go ukrzyżować. W liturgii używa się
koloru czerwonego – dla podkreślenia królewskiej godności Jezusa i tajemnicy Jego męczeństwa.

Dzień u Żydów trwał 12 godzin: od 6.00 do
18.00. Godzina 6.00 była pierwszą godziną
dnia a 18.00 dwunastą. Śmierć Jezusa nastąpiła o godzinie dziewiątej, a więc o 15.00 po
południu.

Rekolekcje i spowiedź
Pierwsze dni Wielkiego Tygodnia to w wielu parafiach czas
rekolekcji, będących wezwaniem nawrócenia i przygotowaniem do Triduum Paschalnego.
To także okazja do spowiedzi,
której nie powinniśmy odkładać na ostatnią chwilę. Najlepiej
wyspowiadać się przed Wielkim
Tygodniem, kiedy kapłan ma
więcej czasu na udzielenie odpowiedniego pouczenia. Trudno
mówić o kierownictwie duchowym, gdy przed konfesjonałem
przez cały dzień są kilkunastometrowe kolejki.
Natomiast spowiedź w czasie samego Triduum Paschalnego powinna być sprawowana
tylko w nagłych, wyjątkowych przypadkach.

Zjawiska towarzyszące śmierci Jezusa
Ewangelista mówi o zaćmieniu słońca, rozdarciu nieba i ciemnościach. Nie można dokładnie określić charakteru tych zjawisk,
jednak niewątpliwie były to nadprzyrodzone
znaki Bożej interwencji. Są one symbolem
sądu Bożego i końca dotychczasowego starotestamentowego porządku. W chwili śmierci
Jezusa rozpoczyna się nowy czas. Jego znakami są: nawrócenie złoczyńcy, wyznanie
wiary przez setnika i oddanie chwały Bogu,
nawrócenie tłumów bijących się
w piersi (zob. Łk 23, 46).

Co znaczy „Wykonało się”?
Tymi słowami [niektóre tłumaczenia Pisma świętego mówią
„Dokonało się”] Ewangelista
podkreśla, że Jezus do samego końca zachował wewnętrzną
wolność i świadomość; przez
cały czas – także w ostatnich sekundach życia – akceptuje podjętą samodzielnie decyzję zbawienia człowieka przez miłość,
której znakiem i dowodem jest męka i śmierć
na krzyżu.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
29 marca – 5 kwietnia 2015
1. Dziękujemy Księdzu Adamowi za wygłoszenie rekolekcji wielkopostnych, a pozostałym kapłanom za spowiedź rekolekcyjną.
2. Przy wyjściu z kościoła nadal można składać do puszek ofiarę na organizację Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Równocześnie prosimy
o zgłaszanie się do
przyjęcia goszczącej wtedy w naszej
parafii młodzieży
z całego świata. Listy są w zakrystii.
3. O godz. 17.15 zapraszamy na Gorzkie Żale
z kazaniem pasyjnym.

7. W Wielki Piątek adoracja w Ciemnicy od
7.00 do 18.00. O godz. 18.00 Liturgia
Wielkiego Piątku, a po niej adoracja przy
Bożym Grobie do godz. 24.00.
8. W Wielką Sobotę od 7.00 do 18.00 adoracja przy Bożym Grobie. Od 9.00 do 15.00
święcenie pokarmów (co godzinę); przy
tej okazji Zespół Charytatywny organizuje
zbiórkę żywności dla potrzebujących parafian. O godz. 18.00
Msza Święta Wigilii
Paschalnej z procesją
rezurekcyjną, na którą
przynosimy świece.
9. Szczegółowy program Wielkiego Tygodnia
i Triduum Paschalnego znajduje się na plakatach w gablotkach.

4. Dzisiaj rozpoczęliśmy obchody Wielkiego Tygodnia. Przez cały
10. Dziękujemy za posprzątanie kościoła
tydzień kancelaria parafialna będzie nieczynna.
i złożoną ofiarę mieszkańcom ulicy AkaSpowiedź przedświąteczcjowej, Lisica i Wałowej. W tym tygodniu
na w Wielki Poniedziaprosimy o to mieszkańców ulic: Obozowej
łek, Wielki Wtorek i Wiel(lewa), Jaśminoką Środę – codziennie
wej, Storczykowej,
w godz. 8.00 – 10.00;
Irysowej i Dworco14.30 – 16.00; 16.30 – 18.00.
wej. Zapraszamy
w środę po wieczor5. Nie spowiadamy w Triduum Paschalne,
nej Mszy Świętej.
czyli w Wielki Czwar11. Dziękujemy za ofiary na prace remontowe.
tek, w Wielki Piątek
i w Wielką Sobotę.
To trzy święte dni,
kiedy to po spowiedzi w poprzednich
dniach, będąc już w stanie łaski uświęcającej, uczestniczymy w liturgii i adoracjach;
rozważamy Paschę Jezusa: Jego przejście
ze śmierci do zmartwychwstania.
6. W Wielki Czwartek Msza Święta Wieczerzy
Pańskiej o godz. 18.00, a następnie adoracja w Ciemnicy do godz. 22.00.

INTENCJE MSZALNE
29 marca – 5 kwietnia 2015
NIEDZIELA PALMOWA – 29 marca
7.00 Dziękczynno-błagalna w 55 r. ur. Józefa
8.30 † Mieczysław Korczyk w 25 r. śm.
10.00 † Czesława i Antoni Korczyk w r. śm.
11.30 † Stanisław Pawian w 16 r. śm.
11.30 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Anny i Jana z rodziną
18.00 † Władysława Sobczyńska
WIELKI PONIEDZIAŁEK – 30 marca
6.30 † Helena Rączka
6.30 † Tadeusz Szyma
18.00 † Helena i Karol Wrona z Elżbietą Korczyk
18.00 W 20 rocznicę grupy AA Hypomone
w intencji wszystkich trzeźwiejących
alkoholików
		
WIELKI WTOREK – 31 marca
6.30 † Tadeusz Szyma
6.30 † Helena Rączka
18.00 † Aniela Nycz
18:00 O zdrowie dla Ewy
		
WIELKA ŚRODA – 1 kwietnia
6.30 † Helena Rączka
6.30 † Tadeusz Szyma
6.30 † Halina Skrzypiec
18.00 Wotywna do MB Bolesnej: w intencjach Radia Maryja, ojca Dyrektora,
wszystkich ofiarodawców, o błogosławieństwo Boże dla sprzątających z bloku nr 5 z os. Słowackiego, w intencji
kobiet oczekujących potomstwa, za
††wypominanych, † Ireneusz Stańczyk,
† Halina i Ryszard Juras z rodzicami,
† Marian Sporysz, † Eugeniusz Siarkiewicz, † Anna Bryła

WIELKI CZWARTEK – 2 kwietnia
18.00 Za kapłanów i misjonarzy
18.00 Dziękczynna za 80 lat z prośbą o Boże
błogosławieństwo i zdrowie dla Romana
18.00 † Józef Perlik w 2 r. śm.
18.00 † Józef i Gertruda Drobisz
z synem Władysławem
18.00 † Filip Próchnicki
18.00 † Kazimierz Szeleźnik w 6 r. śm.
		
WIELKI PIĄTEK – 3 kwietnia
18.00 Liturgia Męki Pańskiej
		
WIELKA SOBOTA – 4 kwietnia
18.00 W 18 r. ur. o Boże błogosławieństwo
dla Kornelii
18.00 Dziekczynno-błagalna o opiekę NMP
dla Stefanii Kulka
18.00 W intencji Bogu wiadomej
18.00 † Maria Krzak [NSPJ]
18.00 W intencji Bogu wiadomej
18.00 † Stefan Gil
		
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA – 5 kwietnia
7.00 † Władysław Walusiak
7.00 † Józef Gawęda w 18 r. śm.
8.30 † Łukasz Gawęda
8.30 † Mieczysław Raj
10.00 † Marian Kowalski w 3 r. śm.
10.00 † Marian i Janina Oleksy z rodzicami
11.30 † Bolesław Galas z rodzicami,
oraz Maria i Michał Matusz
11.30 † Maria Kubas w 4 r. śm.
18.00 Rezerwacja (Lenik)
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