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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 839
17/04/2011

   
NIEDZIEL A  
PA LMOWA 

MĘK I PA ŃSK IE J

K a l e n d a r z  l i t u r g i c z n y
17 kwietnia 2011 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Roberta, Rudolfa
LITURGIA SŁOWA: 
Mt 21,1-11; Iz 50,4-7
PSALM 22,8-9.19-20.23-24
Flp 2,6-11
EWANGELIA: Mt 26,14-27,66

18 kwietnia 2011 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Alicjii, Bogusławy
LITURGIA SŁOWA:
Iz 42,1-7 
PSALM 27,1-3.13-14
EWANGELIA: J 12, 1-11

19 kwietnia 2011 r. – WTOREK
Imieniny: Adolfa, Tymona, Mariana
LITURGIA SŁOWA: 
Iz 49,1-6
PSALM 71,1-6.15.17
EWANGELIA: J 13, 21-33.36-38

20 kwietnia 2011 r. – ŚRODA
Imieniny: Czesława, Agnieszki     
LITURGIA SŁOWA:
Iz 50,4-9
PSALM 69,810.21-22.31.33-34
EWANGELIA: Mt 26,14-25

21 kwietnia 2011 r. – CZWARTEK
LITURGIA SŁOWA:
Masza krzyżma: Iz 61,1-3.6.8-9; 
Ps 89, 21-22.25.27; Apl 1,4-8; Łk 4,16-21
Msza Wieczerzy Pańskiej: 
Wj 12,1-8.11-14;Ps 116,12-13.15-18; 
1Kor 11,23-26;  J 13,1-15

22 kwietnia 2011 r. – PIĄTEK
LITURGIA SŁOWA:
Iz 52, 13-53,12
PSALM 31,2.6.12-13.15-17
Hbr 4,14-16;5,7-9
EWANGELIA: J 18, 1-19,42

23 kwietnia 2011r - SOBOTA
LITURGIA SŁOWA:
Wigilia Paschalna: Rdz 1,1-2,2;
Ps 104,1-2.5-6.10.12-14.24.35; 
Wj 14,15-15,1; Ps:Wj 15,1-2.4-5.17-18; 
Iz 54,4-14: Ps 30,2.4-6.11-13; 
Ez 36,16-28; Ps 42,2-3,43,3-4: 
Rz 6,3-11:Ps 118,1-2.16-17.22-23:
Mt 28,1-10

EWANGELIA: Mt 26 , 14 - 27,66 

„Hosanna Synowi 
Dawidowemu! 

– Na krzyż z Nim!”
Cieszymy się Niedzielą Pal-

mową. Chcemy słać pod nogi 

Jezusa piękne palmy. Czy jed-

nak zdajemy sobie sprawę, że witamy z wielką radością Tego, który 

przychodzi na miejsce swojej kaźni? Radość przemienia się w groźne 

pomruki tłumu, który wkrótce będzie się domagał: „Na krzyż z Nim!” 

To nie tłumy wołają. To krzyczą nasze grzechy! Nie palmy, ale samych 

siebie ścielmy przed Chrystusem. Wysławiajmy Go dziękując za ofiarę 

krzyża, za miłosierdzie. „Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. 

Hosanna na wysokości.” Adam Żak

GORZKIE ŻALE 

Z KAZANIEM PASYJNYM

DZIŚ O GODZ. 1700

PRZYJDŹ, JEŚLI JESZCZE 

NIE BYŁEŚ
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NAJŚWIĘTSZE DNI
Nie ma ważniejszych dni w roku dla chrześcijani-

na, niż ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE MĘKI 
I ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO. Na-
wet tak wielkie wydarzenia, jak chrzest dziecka, ślub 
córki, czy nawet święcenia kapłańskie przyjaciela 
nie powinny być ważniejsze od dni Paschy. Ślub czy 
święcenia przeżywamy wprawdzie o wiele rzadziej 
niż Święta, ale warto uprzytomnić sobie, że nie byłoby 
tych sakramentów, gdyby nie ziemskie życia Jezusa, 
a szczególnie Jego męka i zmartwychwstanie.

Najwięcej chrześcijan w naszej Ojczyźnie pojawia 
się w kościołach w Wielką Sobotę. Przychodzą, by 
poświęcić pokarmy. Także w Niedzielę Zmartwych-
wstania jest niezła frekwencja, szczególnie w jej 
poranek – na Mszy świętej z procesją rezurekcyjną. 
Można by z tego wywnioskować, że właśnie w tę 
Niedzielę rozpoczyna się prawdziwe świętowanie 
Wielkanocy. Nic bardziej błędnego. W Niedzielę 
Zmartwychwstania największe Święta chrześcijań-
stwa mają się już ku końcowi.

Młodzież i dzieci cieszą się, że środa przed Święta-
mi, to ostatni dzień szkoły. Rodzice – często zapraco-
wani aż do piątku – także mają udział w tej radości, 
bo ktoś w końcu musi: wytrzepać dywany, zawiesić 
firanki i pomóc upiec baby wielkanocne… Wykorzy-
stując te na wpół wolne dni na ogarnięcie naszych 
domów i kuchni, nie zapomnijmy, że w CZWARTEK 
WIECZOREM prawdziwi chrześcijanie zaczynają 
całym sercem towarzyszyć swojemu Panu w ostatnich 
chwilach Jego ziemskiego życia.

TRIDUUM – jak sama nazwa wskazuje – to 
TRZY DNI. Liczenie zaczynamy od WIELK-
IEGO CZWARTKU WIECZOREM i kończymy 
w WIELKĄ NIEDZIELĘ WIECZOREM. 

W WIELKI CZWARTEK gromadzimy się na 
Mszy Wieczerzy Pańskiej, by uobecnić Ostatnią Wie-
czerzę Jezusa z Apostołami oraz wspomnieć usta-
nowienie Eucharystii i kapłaństwa. W czasie tej Mszy 
(po hymnie Gloria) zapada wielka cisza w Kościele. 
Milkną organy, dzwony i dzwonki – ministranci za-
czynają używać kołatek o charakterystycznym głu-
chym brzmieniu. Bo po tej liturgii nasz Pan idzie na 
mękę – przychodzi „godzina panowania ciemności” 
/Łk 22, 53/. Najświętszy Sakrament przenosimy do 
Ołtarza Wystawienia, by tam adorować Jezusa mo-
dlącego się w Ogrodzie Oliwnym, pojmanego i są-
dzonego przez ludzi.

Na czas „panowania ciemności” (Wielki Piątek i 
Wielka Sobota) Kościół zawiesza sprawowanie swojej 
największej Radości – Mszy świętej. Nie będzie jej 
sprawował aż do momentu, gdy Pan zmartwychwstanie. 

W WIELKI PIĄTEK od rana trwa adoracja 
przy Ołtarzu Wystawienia. To dzień, w którym ści-
śle pościmy, by towarzyszyć Jezusowi sądzonemu 
przez ludzi, oplutemu, pobitemu, skazanemu na 
śmierć i zabitemu. W godzinach popołudniowych 
(lub z racji dnia pracy – wieczornych) gromadzimy 
się na Liturgii Męki Pańskiej, by słuchać Pasji opi-
sanej przez najmłodszego z Apostołów, adorować 
krzyż Chrystusa i przyjąć Komunię świętą. Po tych 
uroczystościach Najświętszy Sakrament przykryty 
białym welonem (jak gdyby całunem) przenosimy do 
Grobu Pańskiego. 

Od wieczora Wielkiego Piątku, w noc z Piątku 
na Sobotę i w WIELKĄ SOBOTĘ - w czasie, gdy 
Bóg leży w Grobie – Kościół nie sprawuje żadnej li-
turgii, poza brewiarzową modlitwą psalmami i cichą 
adoracją przy Grobie. Przynosząc w Wielką Sobotę 
„święconkę” pamiętajmy, że to dzień wielkiej ciszy i 
skupienia, bo człowiek zabił Boga…

Wielka Sobota kończy się, gdy wieczorem mi-
nistranci rozpalą pod kościołem ognisko. Poświęce-
nie ognia i Paschału (świecy Zmartwychwstałego), 
to pierwszy element WIGILII PASCHALNEJ 
– najważniejszej liturgii w ciągu roku, liturgii, która 
rozpoczyna świętowanie WIELKIEJ NIEDZIELI 
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO. W cza-
sie tej liturgii słuchamy dłużej niż zwykle Słowa Bo-
żego, odnawiamy nasze przyrzeczenia chrztu oraz 
sprawujemy nareszcie Mszę świętą. To podczas tej 
liturgii, uroczyście zabrzmi „Alleluja”, którego nie 
słyszeliśmy przez ponad 40 dni Wielkiego Postu. To 
podczas tej liturgii na nowo zabrzmią dzwony i organy.

WIELKANOC, to Wielka Noc i dlatego warto 
Wigilię Paschalną sprawować jak najpóźniej i zakoń-
czyć ją procesją rezurekcyjną w nocy. Pamiętam z 
dzieciństwa, jak wspaniale wyglądała monstrancja ze 
Zmartwychwstałym w blasku pełni księżyca (wszak 
Święta Wielkanocne co roku wypadają w pierwszą 
niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca). 
Procesja odbywająca się w niedzielę rano też ma 
swoją wymowę, bo przypomina nam o niewiastach, 
które „wczesnym rankiem pobiegły do grobu”. W 
NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ wieczorem, od-
mawiając brewiarzowe Nieszpory, wraz z uczniami 
z Emaus chcemy „otworzyć oczy” i rozpoznać Pana, 
który zrobił dla nas wszystko, byśmy żyli dla Miłości. 
Dzielmy się to Miłością z bliźnimi nie tylko w przy 
śniadaniu wielkanocnym, ale i zawsze!

W czasie ŚWIĘTEGO TRIDUUM PASCHALNEGO 
rozpoczyna się pięćdziesięciodniowy czas wielkiej 
radości Kościoła – OKRES WIELKANOCNY. Wtedy jest i 
wiele ślubów, i święcenia kapłańskie, i I Komunia Święta 
i…, imieniny Pasterza naszej parafii.                       

xP 
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PRZYJDŹ NA CAŁE ŚWIĘTA DO KOŚCIOŁA!

WIELKI CZWARTEK
MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

GODZ. 1800

ADORACJA DO GODZ. 2000

WIELKI PIĄTEK
ADORACJA OD GODZ. 700 ORAZ DO GODZ. 2300

DROGA KRZYŻOWA I NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO GODZ. 1715

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ GODZ. 1800

GORZKIE ŻALE GODZ. 2200

WIELKA SOBOTA
ADORACJA OD GODZ. 700

ŚWIĘCENIE POKARMÓW W GODZ. 900 - 1600

WIELKANOC
LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ SOBOTA, GODZ. 1800

PROCESJA REZUREKCYJNA  I PIERWSZA MSZA ŚWIĘTA GODZ. 600

POZOSTAŁE MSZE ŚWIĘTE  – JAK W KAŻDĄ NIEDZIELĘ 

ŚWIĘTA W WIELKĄ SOBOTĘ? 
Już niedługo Wielka Sobota. To smutny dzień – 

Pan Jezus leży wtedy w grobie – ale w zakamarkach 
naszego serca rodzi się przecież nadzieja – oto tak 
bestialsko umęczony w Wielki Piątek Chrystus naza-
jutrz zmartwychwstanie! Jakaż to będzie radość!

Przez całą Wielką Sobotę w kościołach święcone 
są pokarmy. Każdy z nas ma w specjalnym koszycz-
ku kromeczki chleba; jajka – obrane ze skorupki i w 
skorupkach; sól; chrzan; baranka – z cukru, ze słomki, 
czy z czegokolwiek; kolorowe pisanki i może coś jesz-
cze… Gdy kapłan, diakon, czy kleryk święcący pokar-
my wypowiada słowa błogosławieństwa słuchajmy 
z uwagą i zastanówmy się, co oznacza to błogosła-
wieństwo.

Wielu z nas sądzi, że skoro poświęciło pokarmy, to 
już jakby dopełniło obowiązku związanego ze Świę-
tami Wielkanocnymi. Wielu przystępuje do spowie-
dzi i Komunii świętej wielkanocnej, ale nie wszyscy… 
Uważają może, że pójdą do spowiedzi po Świętach, 

a może za kilka miesięcy lub w przyszłym roku… A 
przecież nikt nie jest pewien, czy doczeka przyszłego 
roku, przecież decyduje o tym Bóg…

W Wielką Sobotę – w związku z poświęceniem 
pokarmów – w kościołach gromadzą się tłumy. Z 
przykrością jednak trzeba stwierdzić, że bardzo mało 
ludzi przychodzi na najważniejszą Liturgię – Wigilię 
Paschalną, która odbywając się w sobotę wieczorem 
jest przepięknym oczekiwaniem na radość zmar-
twychwstania. Tak wielu ludzi ogranicza świętowa-
nie Wielkiej Nocy do wielkosobotniego poświęcenia 
koszyczka z pokarmem… Nawet nie wszyscy idą po 
poświęceniu uklęknąć przed Najświętszym Sakra-
mentem, by adorować złożonego w grobie Jezusa. A 
przecież tam – nad grobem, stoi złota monstrancja 
z Najświętszym Sakramentem. Tam jest żywy i praw-
dziwy Bóg! 

Zastanówmy się, jaka jest nasza wiara? Silna i głę-
boka, czy…? Czy w ogóle wierzymy?

Katarzyna Wilczyńska
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj podczas każdej Mszy świętej poświęcenie palm. Przed Mszą świętą o godz. 1200 poświęcenie
     palm przed kościołem.
2. Przed kościołem młodzież sprzedaje palmy. Dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na dofinansowanie
     wakacyjnych rekolekcji oazowych dzieci i młodzieży z naszej parafii.
3. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dziś o godz. 1700. Taca zbierana w czasie tego nabożeństwa przeznaczony
     jest na przygotowanie Grobu Pańskiego.
4. Jutro o godz. 1700 w kawiarence spotkanie członków i sympatyków Grupy Intronizacyjnej, po nim Msza
     święta w intencji Intronizacji NSPJ  w naszej Ojczyźnie.
5. Jutro, 18 kwietnia, o godz. 1900 w kaplicy Świętej Rodziny odbędzie się zebranie rodziców III klas, w
     związku z Rocznicą I Komunii świętej, dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 23. 
6. Pouczenia przed chrztami dla rodziców i chrzestnych dzieci, które podczas Świąt Wielkanocnych przyjmą
     sakrament chrztu świętego odbędą się:
• chrzty z 24 kwietnia, godz. 1130 – w poniedziałek, 18 kwietnia
• chrzty z 24 kwietnia, godz. 1300 – we wtorek, 19 kwietnia
• chrzty z 25 kwietnia, godz. 1300 – w środę, 20 kwietnia
Wszystkie pouczenia będą w kancelarii parafialnej o godz. 1840.
7. Okazja do spowiedzi od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy włącznie w czasie porannych Mszy
    świętych oraz wieczorem od godz. 1700.
 8. Próba sypania kwiatków podczas Procesji rezurekcyjnej, odbędzie się 19 kwietnia tj. w Wielki Wtorek o
     godz. 1700. Zbiórka przed kościołem. Do sypania kwiatków serdecznie zapraszamy wszystkie dziewczynki.
9. W czwartek, 21 kwietnia, rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne. Wieki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka
    Sobota i Niedziela Zmartwychwstania to najważniejsze dni roku kościelnego. 
10. Próby Liturgicznej Służby Ołtarza będą w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę o godz. 1000 

w zakrystii. Obecność ministrantów i lektorów obowiązkowa.
11. W Wielki Czwartek:
    • Msza Krzyżma w katedrze radomskiej o godz. 1000

    • Msza święta dla dzieci, podczas której kandydaci na ministrantów zostaną przyjęci do Liturgicznej 
Służby Ołtarza, o godz. 1600 

   • Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 1800. Po Mszy świętej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do 
Ołtarza Wystawienia i Adoracja do godz. 2000

12. W Wielki Piątek:
    • Rozpoczęcie Adoracji przy Ołtarzu Wystawienia od godz. 700.
    • Droga krzyżowa oraz rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia Bożego o godz. 1715

    • Liturgia Męki Pańskiej o godz. 1800. Na zakończenie Liturgii przeniesienie Najświętszego Sakramentu 
do Grobu Pańskiego. Adoracja przy Grobie Pańskim do godz. 2300. 

    • Gorzkie żale o godz. 2200. 
    • Obowiązuje post ścisły czyli jeden posiłek do syta i dwa skromniejsze
13.  W Wielką Sobotę:

• Rozpoczęcie Adoracji przy Grobie Pańskim o godz. 700

• Święcenie pokarmów na stół wielkanocny od godz. 900 do godz. 1600. Poświęcenie będzie przed wejściem                                              
do kaplicy Świętej Rodziny

14.  W Wielkanoc:
       • Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się w sobotę wieczorem o godz. 1800 przed kościołem. Na Liturgię
        przynosimy zabezpieczone przed rozlewaniem wosku świece. Po Liturgii Wigilii Paschalnej Adoracji    
        przy Grobie Pańskim nie będzie
      • Procesja rezurekcyjna wokół kościoła i Msza święta o godz. 600

      • Nie będzie nabożeństwa o godz. 1700


