KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego
– 11 kwietnia 2021 r.
1. Dziś, w 2. Niedzielę Wielkanocną, wych- 2. Dziękujemy s. Jakubinie, p. Marii Zmyi,
walamy Boga za Jego bezgraniczne
p. Stanisławowi Podgórskiemu, p. StaniMiłosierdzie, objawione w Tajemnicy Passławowi Gawrysiowi, p. Dariuszowi Brychalnej Chrystusa. Koronkę do Miłosierlowi, p. Krzysztofowi Walczakowi, p. Midzia Bożego odprawimy o godz. 15.00., w
chałowi Pyrka, za przygotowanie w tym
Godzinę Miłosierdzia, a nie jak zwykle
roku Ciemnicy i Grobu Pańskiego.
o godz. 17.00.
3.
W Wielki Piątek, na Grób Pański w JeroDziś nie będzie nabożeństwa o godz.
zolimie zebraliśmy 1453 PLN, a w czasie
17.00. Po nabożeństwie o godz. 15.00.
zbiórki w Poniedziałek Wielkanocny, na
modlić się będziemy za zmarłych z napotrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelszych rodzin. Pragniemy przypomnieć,
że w każdy czwartek po Mszy św. o godz.
skiego 2190 PLN. Wszystkim ofiarodaw17.00. odmawiamy Koronkę do Miłosiercom składamy serdecznie Bóg zapłać.
dzia Bożego w intencji kapłanów pochodzących z naszej parafii i o nowe 4. W tym miesiącu mamy jeszcze wolne intencje mszalne.
powołania kapłańskie i zakonne.
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Miłosierdzie w relacjach międzyludzkich
Miłosierdzie, które jest bezinteresownym darem miłości dla drugiego człowieka, buduje i rozwija życie
chrześcijańskie, czyni ludzi podobnymi do Ojca bogatego w miłosierdzie, pozwala rozlewać się na świecie miłosierdziu samego Boga i jest jedynym bogactwem człowieka, które ma wartość wieczną.
Miłosierdzie – które swoje źródło, wzór i motyw ma w Bogu i które koncentruje się na godności człowieka –
u Siostry Faustyny stanowi styl życia. Chodzi więc nie tylko o sporadyczne czy okazjonalne akty miłosierdzia
spełniane wobec potrzebujących, ale o chrześcijańską postawę wobec drugiego człowieka we wszystkich jego
wymiarach, którą całkowicie kieruje miłosierna miłość. Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje – modliła
się Siostra Faustyna – i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie; niech ten największy przymiot Boga, to jest
niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich (Dz. 163).
Dlaczego mamy być miłosierni?
1. Okazując miłosierdzie upodabniamy się do miłosiernego Boga.
2. Czyniąc miłosierdzie spodziewamy się miłosierdzia Bożego.
3. Okazując miłosierdzie stajemy się szczęśliwi.
Źródło: https://www.faustyna.pl/zmbm/milosierdzie/
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L I T U R G I A

A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy,
że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus
Dz 4, 32-35
jest Tym, który przyszedł przez wodę i krew, i
Czytanie z Dziejów Apostolskich: Jeden duch i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we
jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwie- krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest
rzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiaprawdą.
dał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie
Oto słowo Boże
z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu
Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na
wszystkich. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku,
bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i
Por. J 20, 29
składali je u stóp apostołów. Każdemu też
Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
rozdzielano według potrzeby.
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 118 (117), 2-4. 16-18. 22-24

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny
albo: Alleluja
Niech dom Izraela głosi: «Jego łaska na
wieki». * Niech dom Aarona głosi: «Jego łaska
na wieki».
Niech wyznawcy Pana głoszą: *
«Jego łaska na wieki».
Prawica Pana wzniesiona wysoko, *
prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła Pana. *
Ciężko mnie Pan ukarał, ale na śmierć nie
wydał.
Kamień odrzucony przez budujących †
stał się kamieniem węgielnym. *
Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach.
Oto dzień, który Pan uczynił, *
radujmy się nim i weselmy.

1 J 5, 1-6

11.04.2021 - 09.05.2021
Módlmy się,
aby Zmartwychwstały Jezus
błogosławił naszym domom,
rodzinom i bliskim, a nas obdarzył
owocami Ducha Świętego.
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Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana
Apostoła: Najmilsi: Każdy, kto wierzy, że Jezus
jest Mesjaszem, z Boga się narodził; i każdy
miłujący Tego, który dał życie, miłuje również
tego, kto życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy
Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie
są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.
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EWANGELIA
J 20, 19-31

Słowa Ewangelii według Świętego Jana:
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam
gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były
zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł
Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój
wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i
bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy
Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój
wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego:
«Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ
i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i
ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę».
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli
znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus
przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął
pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł
do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok,
i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i
Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś
dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił
Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem
Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię
Jego.
Oto Słowo Pańskie
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KOMENTARZ
„Cierpimy z powodu cierpliwości Boga”.
To dziwne wydawałoby się stwierdzenie,
wypowiedział w jednej z pierwszych swoich homilii Ojciec święty Benedykt XVI.
Jak zrozumieć te słowa i czym spowodowane jest to cierpienie? Chcielibyśmy, aby
Bóg działał natychmiast, aby grzech był
ukarany, aby niewinni byli chronieni, aby
sprawiedliwość była zachowana, a jej brak
obnażony. Bóg zaś bardzo często zdaje
się milczeć. Co więcej zdaje się tolerować
niesprawiedliwość? Lecz czy na pewno
milczy? Czy jest bezsilny wobec zła?
Bóg cierpliwie czeka na każdego z nas,
na naszą odpowiedź, odpowiedź miłości.
W tym oczekiwaniu najpełniej ukazuje się
miłosierdzie Boga, który chce nam ofiarować ten największy z darów, dar miłości.
Dar który można przyjąć dając dobrowolną
odpowiedź, miłości na Miłość. Bóg ofiarowuje nam ten czas – doczesnego życia,
w którym człowiek otrzymuje wolność, mogąc ją wykorzystać w różny sposób, albo
odwracając się od Boga i raniąc Jego miłość, albo ze wszystkich sił starając się Go
kochać.
Tak delikatny może być tylko Bóg, tylko
On ma tyle siły, aby umrzeć na krzyżu
z miłości do tych, którzy nie kochają.
ks Maciej Czapliński

„Dzienniczek”
św. Siostry Faustyny
można czytać
na stronie:
https://www.faustyna.pl/zmbm/
dzienniczek-sw-siostry-faustyny/
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Triduum Paschalne 2021
Tydzień temu przeżywaliśmy Triduum Paschalne,które jest najważniejszym wydarzeniem w roku liturgicznym w Kościele katolickim. Jego
istotą jest celebracja misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Rozpoczyna się wieczorną Mszą w Wielki Czwartek, kończy zaś
nieszporami Niedzieli Wielkanocnej, sięga korzeniami V w. – już św. Augustyn pisał o „najświętszym triduum ukrzyżowanego, pogrzebanego i
wskrzeszonego” Chrystusa.
Sama nazwa triduum pochodzi to z języka łacińskiego i oznacza „trzy dni”, chociaż w praktyce może wydawać się, że Triduum Paschalne
trwa cztery dni i składa się z Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty i Niedzieli Zmartwychwstania. Rozbieżność ta wynika z
faktu, że obchód niedzieli i uroczystości rozpoczyna się wieczorem dnia poprzedniego. Zatem Triduum Paschalne rozpoczyna się wieczorem
w Wielki Czwartek, czyli w wigilię Wielkiego Piątku. Potem jest Sobota, która zaczyna się wieczorem w Piątek, i Niedziela, która zaczyna się
w sobotni wieczór. W takim razie liturgia zajmuje, zgodnie z nazwą, trzy dni, przy czym te trzy dni stanowią jeden wspólny obchód liturgiczny;
ponieważ żadna z liturgii tych dni nie kończy się błogosławieństwem czy rozesłaniem.
Z kolei drugi człon nazwy – „Paschalne” – wywodzi się od hebrajskiego słowa „pesach”, które oznacza „przejście” i w chrześcijaństwie
odnosi się do przejścia człowieka ze stanu grzechu do stanu odkupienia; przejścia Jezusa z tego świata do Ojca oraz prawdziwego i
ostatecznego przejścia od śmierci do życia, które to dokonało się przez ofiarę Chrystusa na krzyżu.
Pascha Chrystusa nie jest tym samym, co Pascha żydowska, czyli święto obchodzone na pamiątkę wyzwolenia Izraelitów z niewoli
egipskiej, ale z niej się wywodzi. Jak podaje Księga Wyjścia (Wj 12) wyjście Żydów z Egiptu poprzedziło rytualne spożycie baranka
paschalnego. Ofiara z baranka stała się zatem ważnym elementem celebracji święta Paschy. W chrześcijaństwie to właśnie Chrystusa uznaje
się za Baranka Paschalnego, który dopełnił zbawczej ofiary za grzechy całego świata.
Zdjęcia wykonał Adam Wieczorek. Zobacz na stronie www.parafiawilanow.pl

Wielki Czwartek
To szczególny dzień dla kapłanów. Rankiem
ma miejsce Msza Krzyżma, podczas której
biskup święci oleje (chorych i krzyżmo).
Wieczorem w kościołach parafialnych i zakonnych Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się Triduum Paschalne. Przed rozpoczęciem liturgii opróżnia się tabernakulum, w którym przez cały rok przechowywany jest Najświętszy Sakrament. Odtąd aż do Nocy Zmartwychwstania pozostaje ono puste.

na pustyni; mięsa - na pamiątkę baranka paRezurekcja
schalnego, którego spożywał Jezus podczas
uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku
Mszą Świętą rezurekcyjną (łac. resurrectio –
oraz jajek, które symbolizują nowe życie.
zmartwychwstanie) nazywa się w Kościele
Wielki Piątek i Wielka Sobota to jedyny czas rzymskokatolickim Mszę poranną odprawianą
w ciągu roku, kiedy Kościół nie sprawuje Mszy w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.
W większości polskich parafii rozpoczyna się
św.
ona o godzinie 6:00.

Wielkanoc

Zaczyna się Ona w sobotę po zachodzie
słońca. Rozpoczyna ją liturgia światła. Na zewnątrz kościoła kapłan święci ogień, od którego następnie zapala się Paschał, na którym
kapłan żłobi znak krzyża, wypowiadając słowa: "Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i
wieczność, Jemu chwała i panowanie przez
wszystkie wieki wieków. Amen". Umieszcza
się tam również pięć ozdobnych czerwonych Fot. Elżbieta Wrotek
gwoździ, symbolizujących rany Chrystusa
oraz aktualną datę.

wierni odpowiadają: "Pójdźmy z pokłonem".
Po liturgii Krzyż zostaje w widocznym i dostęW Wielki Piątek odprawiane są nabożeń- pnym miejscu, tak by każdy wierny mógł go
stwa Drogi Krzyżowej. W wielu kościołach adorować. Jest on aż do Wigilii Paschalnej
rozpoczyna się ono o godz. 15.00, gdyż właś- najważniejszym punktem w kościele.
nie około tej godziny wedle przekazu Ewangelii Jezus zmarł na Krzyżu.

Wielki Piątek

Procesja rezurekcyjna ma charakter uroczysty i radosny. Rozpoczyna się przy Grobie
Pańskim, skąd główny celebrans zabiera Najświętszy Sakrament w monstrancji. Na czele
procesji duchowni niosą również obleczony
czerwoną stułą krzyż, paschał oraz figurę
Chrystusa Zmartwychwstałego. Wspólnie
z wiernymi okrążają budynek kościoła raz lub
trzy razy. Pochodowi towarzyszy bicie dzwonów oraz pieśni wielkanocne. Po powrocie do
świątyni kapłan intonuje hymn Te Deum
(„Ciebie, Boga, wysławiamy”) i błogosławi
zgromadzonych Najświętszym Sakramentem.
Źródło:

https://www.msze.info/informator/co-to-jest-msza-swrezurekcyjna

W liturgii podczas śpiewu hymnu "Chwała
na wysokości Bogu", którego nie było przez
cały Wielki Post, biją dzwony. W tym roku
pominięty został obrzęd umywania i ucałowania nóg dwunastu mężczyznom. Gest dokonywany przez głównego celebransa przypomina
gest Chrystusa i wyraża prawdę, że Kościół,
Po południu odprawiana jest wielkopiątkotak jak Chrystus, jest nie po to, żeby mu
wa Liturgia Męki Pańskiej. Celebrans i asysta
służono, lecz aby służyć.
wchodzą w ciszy. Przed ołtarzem przez chwiPo Mszy św. rusza procesja do tzw. ciemni- lę leżą krzyżem, a po modlitwie wstępnej czycy. Tam rozpoczyna się adoracja Najświętsze- tane jest proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahgo Sakramentu. Wymownym znakiem odej- we i fragment Listu do Hebrajczyków. Nastęścia Jezusa, który po Ostatniej Wieczerzy zo- pnie czyta się lub śpiewa, zwykle z podziałem
stał pojmany. Wówczas pozostawia się otwa- na role, opis Męki Pańskiej według św. Jana.
rte tabernakulum oraz ogołaca się ołtarz ze
wszystkich świec i ozdób.

Następnie Paschał ten wnosi się do okrytej
mrokiem świątyni. Zwieńczeniem obrzędu
światła jest uroczysta pieśń (Pochwała Paschału) - Exultet, która zaczyna się od słów:
"Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie!
Weselcie się słudzy Boga! Niech zabrzmią
dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak
wielki odnosi zwycięstwo!".

Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku jest
procesja do Grobu Pańskiego. Na ołtarzu
umieszczonym przy Grobie lub na specjalnym
tronie wystawia się Najświętszy Sakrament
w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem - symbolem całunu, w który owinięto
ciało zmarłego Chrystusa.

Dalsza część liturgii paschalnej to czytania
przeplatane psalmami. Przypominają one całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli
egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza
aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa.
Tej nocy powraca po blisko pięćdziesięciu
dniach uroczysty śpiew "Alleluja". Obrzęd liturgii przewiduje poświęcenia wody, która
przez cały rok będzie służyła przede
wszystkim do chrztu.

Po homilii w bardzo uroczystej modlitwie
wstawienniczej Kościół poleca Bogu siebie i
cały świat, wyrażając w ten sposób pragnienie samego Chrystusa: aby wszyscy byli
zbawieni.
Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem Krzyż wnosi się przed ołtarz.
Celebrans stopniowo odsłania ramiona Krzyża i śpiewa trzykrotnie: "Oto drzewo Krzyża,
na którym zawisło zbawienie świata", na co

Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. Dla uczniów Jezusa był to dzień największej próby. Według Tradycji apostołowie
rozpierzchli się po śmierci Jezusa, a jedyną
osobą, która wytrwała w wierze, była Maryja.
Dlatego też każda sobota jest w Kościele
dniem maryjnym.
Po śmierci krzyżowej i złożeniu do grobu
wspomina się zstąpienie Jezusa do otchłani.
Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie
pokarmów wielkanocnych: chleba - na
pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy
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Godzina Miłosierdzia Bożego
Pan Jezus polecił czcić godzinę Swej śmierci:
Ile razy usłyszysz, jak zegar bije godzinę trzecią, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim,
uwielbiając i wysławiając je; wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla
biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. W tej
godzinie uprosisz wszystko dla siebie i innych; w tej godzinie stała się łaska dla świata
całego - miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość (Dz 1572).
Pan Jezus pragnie, aby w tej godzinie rozważać Jego bolesną mękę, bo w niej najwyrażniej objawiła się miłość Boga do ludzi; aby uwielbiać i wysławiać miłosierdzie Boga i dla
zasług męki Chrystusa błagać o potrzebne łaski dla siebie i całego świata, a szczególnie
dla grzeszników:
Staraj się w tej godzinie odprawiać drogę krzyżową ... , a jeżeli nie mo-żesz odprawić
drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje serce, które jest
pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie; a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy,
pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciótką chwilę (Dz 1572).
Nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez mękę Moją (Dz Dz 1320).
Modlitwa w godzinie Miłosierdzia jest ściśle związana z godziną trzecią po południu, winna być skierowana do Jezusa i w błaganiach należy odwoływać się do wartości i zasług
Jego bolesnej męki.

Wielka Sobota

2zw

Mianem rezurekcji określa się również uroczystą procesję, która może być odprawiana
zarówno po Wigilii Paschalnej (tj. w nocy z soboty na niedzielę), jak i wczesnym rankiem
w Niedzielę Zmartwychwstania (przed Mszą
Świętą). Decyzję o porze rozpoczęcia procesji
podejmuje proboszcz danej parafii. Nietrudno
jednak zauważyć, że w Polsce przeważa tradycja porannej rezurekcji. Jest ona pozostałością po zaborach, kiedy to Kościół nie mógł
sprawować liturgii w nocy.

Święto Bożego Miłosierdzia jest ratunkiem dla dusz:

Czasami, na wzór pierwotnych wspólnot
chrześcijańskich, w noc paschalną dokonywano chrztu katechumenów, udzielając im
zarazem bierzmowania i pierwszej Komunii
Świętej.
Źródło:

https://deon.pl/kosciol/wielki-czwartek---poczatektriduum-paschalnego,1237058
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Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz,
a szczególnie dla biednych grzeszników. W tym dniu otwarte są wnętrzności miłosiedzia
Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które zbliżą się do żródła miłosierdzia Mojego;
która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i
kar. ... Niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako
szkarłat (Dz 699).
Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto
Miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia Mojego, zginą na wieki (Dz 965).
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Triduum Paschalne 2021
Tydzień temu przeżywaliśmy Triduum Paschalne,które jest najważniejszym wydarzeniem w roku liturgicznym w Kościele katolickim. Jego
istotą jest celebracja misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Rozpoczyna się wieczorną Mszą w Wielki Czwartek, kończy zaś
nieszporami Niedzieli Wielkanocnej, sięga korzeniami V w. – już św. Augustyn pisał o „najświętszym triduum ukrzyżowanego, pogrzebanego i
wskrzeszonego” Chrystusa.
Sama nazwa triduum pochodzi to z języka łacińskiego i oznacza „trzy dni”, chociaż w praktyce może wydawać się, że Triduum Paschalne
trwa cztery dni i składa się z Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty i Niedzieli Zmartwychwstania. Rozbieżność ta wynika z
faktu, że obchód niedzieli i uroczystości rozpoczyna się wieczorem dnia poprzedniego. Zatem Triduum Paschalne rozpoczyna się wieczorem
w Wielki Czwartek, czyli w wigilię Wielkiego Piątku. Potem jest Sobota, która zaczyna się wieczorem w Piątek, i Niedziela, która zaczyna się
w sobotni wieczór. W takim razie liturgia zajmuje, zgodnie z nazwą, trzy dni, przy czym te trzy dni stanowią jeden wspólny obchód liturgiczny;
ponieważ żadna z liturgii tych dni nie kończy się błogosławieństwem czy rozesłaniem.
Z kolei drugi człon nazwy – „Paschalne” – wywodzi się od hebrajskiego słowa „pesach”, które oznacza „przejście” i w chrześcijaństwie
odnosi się do przejścia człowieka ze stanu grzechu do stanu odkupienia; przejścia Jezusa z tego świata do Ojca oraz prawdziwego i
ostatecznego przejścia od śmierci do życia, które to dokonało się przez ofiarę Chrystusa na krzyżu.
Pascha Chrystusa nie jest tym samym, co Pascha żydowska, czyli święto obchodzone na pamiątkę wyzwolenia Izraelitów z niewoli
egipskiej, ale z niej się wywodzi. Jak podaje Księga Wyjścia (Wj 12) wyjście Żydów z Egiptu poprzedziło rytualne spożycie baranka
paschalnego. Ofiara z baranka stała się zatem ważnym elementem celebracji święta Paschy. W chrześcijaństwie to właśnie Chrystusa uznaje
się za Baranka Paschalnego, który dopełnił zbawczej ofiary za grzechy całego świata.
Zdjęcia wykonał Adam Wieczorek. Zobacz na stronie www.parafiawilanow.pl

Wielki Czwartek
To szczególny dzień dla kapłanów. Rankiem
ma miejsce Msza Krzyżma, podczas której
biskup święci oleje (chorych i krzyżmo).
Wieczorem w kościołach parafialnych i zakonnych Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się Triduum Paschalne. Przed rozpoczęciem liturgii opróżnia się tabernakulum, w którym przez cały rok przechowywany jest Najświętszy Sakrament. Odtąd aż do Nocy Zmartwychwstania pozostaje ono puste.

na pustyni; mięsa - na pamiątkę baranka paRezurekcja
schalnego, którego spożywał Jezus podczas
uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku
Mszą Świętą rezurekcyjną (łac. resurrectio –
oraz jajek, które symbolizują nowe życie.
zmartwychwstanie) nazywa się w Kościele
Wielki Piątek i Wielka Sobota to jedyny czas rzymskokatolickim Mszę poranną odprawianą
w ciągu roku, kiedy Kościół nie sprawuje Mszy w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.
W większości polskich parafii rozpoczyna się
św.
ona o godzinie 6:00.

Wielkanoc

Zaczyna się Ona w sobotę po zachodzie
słońca. Rozpoczyna ją liturgia światła. Na zewnątrz kościoła kapłan święci ogień, od którego następnie zapala się Paschał, na którym
kapłan żłobi znak krzyża, wypowiadając słowa: "Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i
wieczność, Jemu chwała i panowanie przez
wszystkie wieki wieków. Amen". Umieszcza
się tam również pięć ozdobnych czerwonych Fot. Elżbieta Wrotek
gwoździ, symbolizujących rany Chrystusa
oraz aktualną datę.

wierni odpowiadają: "Pójdźmy z pokłonem".
Po liturgii Krzyż zostaje w widocznym i dostęW Wielki Piątek odprawiane są nabożeń- pnym miejscu, tak by każdy wierny mógł go
stwa Drogi Krzyżowej. W wielu kościołach adorować. Jest on aż do Wigilii Paschalnej
rozpoczyna się ono o godz. 15.00, gdyż właś- najważniejszym punktem w kościele.
nie około tej godziny wedle przekazu Ewangelii Jezus zmarł na Krzyżu.

Wielki Piątek

Procesja rezurekcyjna ma charakter uroczysty i radosny. Rozpoczyna się przy Grobie
Pańskim, skąd główny celebrans zabiera Najświętszy Sakrament w monstrancji. Na czele
procesji duchowni niosą również obleczony
czerwoną stułą krzyż, paschał oraz figurę
Chrystusa Zmartwychwstałego. Wspólnie
z wiernymi okrążają budynek kościoła raz lub
trzy razy. Pochodowi towarzyszy bicie dzwonów oraz pieśni wielkanocne. Po powrocie do
świątyni kapłan intonuje hymn Te Deum
(„Ciebie, Boga, wysławiamy”) i błogosławi
zgromadzonych Najświętszym Sakramentem.
Źródło:

https://www.msze.info/informator/co-to-jest-msza-swrezurekcyjna

W liturgii podczas śpiewu hymnu "Chwała
na wysokości Bogu", którego nie było przez
cały Wielki Post, biją dzwony. W tym roku
pominięty został obrzęd umywania i ucałowania nóg dwunastu mężczyznom. Gest dokonywany przez głównego celebransa przypomina
gest Chrystusa i wyraża prawdę, że Kościół,
Po południu odprawiana jest wielkopiątkotak jak Chrystus, jest nie po to, żeby mu
wa Liturgia Męki Pańskiej. Celebrans i asysta
służono, lecz aby służyć.
wchodzą w ciszy. Przed ołtarzem przez chwiPo Mszy św. rusza procesja do tzw. ciemni- lę leżą krzyżem, a po modlitwie wstępnej czycy. Tam rozpoczyna się adoracja Najświętsze- tane jest proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahgo Sakramentu. Wymownym znakiem odej- we i fragment Listu do Hebrajczyków. Nastęścia Jezusa, który po Ostatniej Wieczerzy zo- pnie czyta się lub śpiewa, zwykle z podziałem
stał pojmany. Wówczas pozostawia się otwa- na role, opis Męki Pańskiej według św. Jana.
rte tabernakulum oraz ogołaca się ołtarz ze
wszystkich świec i ozdób.

Następnie Paschał ten wnosi się do okrytej
mrokiem świątyni. Zwieńczeniem obrzędu
światła jest uroczysta pieśń (Pochwała Paschału) - Exultet, która zaczyna się od słów:
"Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie!
Weselcie się słudzy Boga! Niech zabrzmią
dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak
wielki odnosi zwycięstwo!".

Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku jest
procesja do Grobu Pańskiego. Na ołtarzu
umieszczonym przy Grobie lub na specjalnym
tronie wystawia się Najświętszy Sakrament
w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem - symbolem całunu, w który owinięto
ciało zmarłego Chrystusa.

Dalsza część liturgii paschalnej to czytania
przeplatane psalmami. Przypominają one całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli
egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza
aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa.
Tej nocy powraca po blisko pięćdziesięciu
dniach uroczysty śpiew "Alleluja". Obrzęd liturgii przewiduje poświęcenia wody, która
przez cały rok będzie służyła przede
wszystkim do chrztu.

Po homilii w bardzo uroczystej modlitwie
wstawienniczej Kościół poleca Bogu siebie i
cały świat, wyrażając w ten sposób pragnienie samego Chrystusa: aby wszyscy byli
zbawieni.
Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem Krzyż wnosi się przed ołtarz.
Celebrans stopniowo odsłania ramiona Krzyża i śpiewa trzykrotnie: "Oto drzewo Krzyża,
na którym zawisło zbawienie świata", na co

Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. Dla uczniów Jezusa był to dzień największej próby. Według Tradycji apostołowie
rozpierzchli się po śmierci Jezusa, a jedyną
osobą, która wytrwała w wierze, była Maryja.
Dlatego też każda sobota jest w Kościele
dniem maryjnym.
Po śmierci krzyżowej i złożeniu do grobu
wspomina się zstąpienie Jezusa do otchłani.
Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie
pokarmów wielkanocnych: chleba - na
pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy
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Godzina Miłosierdzia Bożego
Pan Jezus polecił czcić godzinę Swej śmierci:
Ile razy usłyszysz, jak zegar bije godzinę trzecią, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim,
uwielbiając i wysławiając je; wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla
biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. W tej
godzinie uprosisz wszystko dla siebie i innych; w tej godzinie stała się łaska dla świata
całego - miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość (Dz 1572).
Pan Jezus pragnie, aby w tej godzinie rozważać Jego bolesną mękę, bo w niej najwyrażniej objawiła się miłość Boga do ludzi; aby uwielbiać i wysławiać miłosierdzie Boga i dla
zasług męki Chrystusa błagać o potrzebne łaski dla siebie i całego świata, a szczególnie
dla grzeszników:
Staraj się w tej godzinie odprawiać drogę krzyżową ... , a jeżeli nie mo-żesz odprawić
drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje serce, które jest
pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie; a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy,
pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciótką chwilę (Dz 1572).
Nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez mękę Moją (Dz Dz 1320).
Modlitwa w godzinie Miłosierdzia jest ściśle związana z godziną trzecią po południu, winna być skierowana do Jezusa i w błaganiach należy odwoływać się do wartości i zasług
Jego bolesnej męki.

Wielka Sobota

2zw

Mianem rezurekcji określa się również uroczystą procesję, która może być odprawiana
zarówno po Wigilii Paschalnej (tj. w nocy z soboty na niedzielę), jak i wczesnym rankiem
w Niedzielę Zmartwychwstania (przed Mszą
Świętą). Decyzję o porze rozpoczęcia procesji
podejmuje proboszcz danej parafii. Nietrudno
jednak zauważyć, że w Polsce przeważa tradycja porannej rezurekcji. Jest ona pozostałością po zaborach, kiedy to Kościół nie mógł
sprawować liturgii w nocy.

Święto Bożego Miłosierdzia jest ratunkiem dla dusz:

Czasami, na wzór pierwotnych wspólnot
chrześcijańskich, w noc paschalną dokonywano chrztu katechumenów, udzielając im
zarazem bierzmowania i pierwszej Komunii
Świętej.
Źródło:

https://deon.pl/kosciol/wielki-czwartek---poczatektriduum-paschalnego,1237058
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Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz,
a szczególnie dla biednych grzeszników. W tym dniu otwarte są wnętrzności miłosiedzia
Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które zbliżą się do żródła miłosierdzia Mojego;
która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i
kar. ... Niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako
szkarłat (Dz 699).
Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto
Miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia Mojego, zginą na wieki (Dz 965).
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KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego
– 11 kwietnia 2021 r.
1. Dziś, w 2. Niedzielę Wielkanocną, wych- 2. Dziękujemy s. Jakubinie, p. Marii Zmyi,
walamy Boga za Jego bezgraniczne
p. Stanisławowi Podgórskiemu, p. StaniMiłosierdzie, objawione w Tajemnicy Passławowi Gawrysiowi, p. Dariuszowi Brychalnej Chrystusa. Koronkę do Miłosierlowi, p. Krzysztofowi Walczakowi, p. Midzia Bożego odprawimy o godz. 15.00., w
chałowi Pyrka, za przygotowanie w tym
Godzinę Miłosierdzia, a nie jak zwykle
roku Ciemnicy i Grobu Pańskiego.
o godz. 17.00.
3.
W Wielki Piątek, na Grób Pański w JeroDziś nie będzie nabożeństwa o godz.
zolimie zebraliśmy 1453 PLN, a w czasie
17.00. Po nabożeństwie o godz. 15.00.
zbiórki w Poniedziałek Wielkanocny, na
modlić się będziemy za zmarłych z napotrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelszych rodzin. Pragniemy przypomnieć,
że w każdy czwartek po Mszy św. o godz.
skiego 2190 PLN. Wszystkim ofiarodaw17.00. odmawiamy Koronkę do Miłosiercom składamy serdecznie Bóg zapłać.
dzia Bożego w intencji kapłanów pochodzących z naszej parafii i o nowe 4. W tym miesiącu mamy jeszcze wolne intencje mszalne.
powołania kapłańskie i zakonne.

Nr 631/ 11 kwietnia 2021 ISSN 2080-0010

Rozlicz PIT
i przekaż 1% podatku
na parafialną „Fundację Ecclesia
Villanovensis”
– numer KRS: 0000331641
www.parafiawilanow.pl
Program do rozliczenia PIT
PIT-OP dla emerytów i rencistów.

Miłosierdzie w relacjach międzyludzkich
Miłosierdzie, które jest bezinteresownym darem miłości dla drugiego człowieka, buduje i rozwija życie
chrześcijańskie, czyni ludzi podobnymi do Ojca bogatego w miłosierdzie, pozwala rozlewać się na świecie miłosierdziu samego Boga i jest jedynym bogactwem człowieka, które ma wartość wieczną.
Miłosierdzie – które swoje źródło, wzór i motyw ma w Bogu i które koncentruje się na godności człowieka –
u Siostry Faustyny stanowi styl życia. Chodzi więc nie tylko o sporadyczne czy okazjonalne akty miłosierdzia
spełniane wobec potrzebujących, ale o chrześcijańską postawę wobec drugiego człowieka we wszystkich jego
wymiarach, którą całkowicie kieruje miłosierna miłość. Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje – modliła
się Siostra Faustyna – i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie; niech ten największy przymiot Boga, to jest
niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich (Dz. 163).
Dlaczego mamy być miłosierni?
1. Okazując miłosierdzie upodabniamy się do miłosiernego Boga.
2. Czyniąc miłosierdzie spodziewamy się miłosierdzia Bożego.
3. Okazując miłosierdzie stajemy się szczęśliwi.
Źródło: https://www.faustyna.pl/zmbm/milosierdzie/

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny w godzinach pracy kancelarii)

www.paraﬁawilanow.pl
e-mail: kancelaria@paraﬁawilanow.pl

Facebook: @ParafiaWilanowAnna
Redakcja: ela.wrotek@gmail.com

Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis
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L I T U R G I A

A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy,
że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus
Dz 4, 32-35
jest Tym, który przyszedł przez wodę i krew, i
Czytanie z Dziejów Apostolskich: Jeden duch i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we
jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwie- krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest
rzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiaprawdą.
dał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie
Oto słowo Boże
z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu
Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na
wszystkich. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku,
bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i
Por. J 20, 29
składali je u stóp apostołów. Każdemu też
Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
rozdzielano według potrzeby.
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 118 (117), 2-4. 16-18. 22-24

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny
albo: Alleluja
Niech dom Izraela głosi: «Jego łaska na
wieki». * Niech dom Aarona głosi: «Jego łaska
na wieki».
Niech wyznawcy Pana głoszą: *
«Jego łaska na wieki».
Prawica Pana wzniesiona wysoko, *
prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła Pana. *
Ciężko mnie Pan ukarał, ale na śmierć nie
wydał.
Kamień odrzucony przez budujących †
stał się kamieniem węgielnym. *
Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach.
Oto dzień, który Pan uczynił, *
radujmy się nim i weselmy.

1 J 5, 1-6

11.04.2021 - 09.05.2021
Módlmy się,
aby Zmartwychwstały Jezus
błogosławił naszym domom,
rodzinom i bliskim, a nas obdarzył
owocami Ducha Świętego.
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II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana
Apostoła: Najmilsi: Każdy, kto wierzy, że Jezus
jest Mesjaszem, z Boga się narodził; i każdy
miłujący Tego, który dał życie, miłuje również
tego, kto życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy
Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie
są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.
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EWANGELIA
J 20, 19-31

Słowa Ewangelii według Świętego Jana:
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam
gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były
zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł
Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój
wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i
bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy
Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój
wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego:
«Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ
i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i
ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę».
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli
znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus
przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął
pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł
do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok,
i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i
Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś
dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił
Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem
Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię
Jego.
Oto Słowo Pańskie
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KOMENTARZ
„Cierpimy z powodu cierpliwości Boga”.
To dziwne wydawałoby się stwierdzenie,
wypowiedział w jednej z pierwszych swoich homilii Ojciec święty Benedykt XVI.
Jak zrozumieć te słowa i czym spowodowane jest to cierpienie? Chcielibyśmy, aby
Bóg działał natychmiast, aby grzech był
ukarany, aby niewinni byli chronieni, aby
sprawiedliwość była zachowana, a jej brak
obnażony. Bóg zaś bardzo często zdaje
się milczeć. Co więcej zdaje się tolerować
niesprawiedliwość? Lecz czy na pewno
milczy? Czy jest bezsilny wobec zła?
Bóg cierpliwie czeka na każdego z nas,
na naszą odpowiedź, odpowiedź miłości.
W tym oczekiwaniu najpełniej ukazuje się
miłosierdzie Boga, który chce nam ofiarować ten największy z darów, dar miłości.
Dar który można przyjąć dając dobrowolną
odpowiedź, miłości na Miłość. Bóg ofiarowuje nam ten czas – doczesnego życia,
w którym człowiek otrzymuje wolność, mogąc ją wykorzystać w różny sposób, albo
odwracając się od Boga i raniąc Jego miłość, albo ze wszystkich sił starając się Go
kochać.
Tak delikatny może być tylko Bóg, tylko
On ma tyle siły, aby umrzeć na krzyżu
z miłości do tych, którzy nie kochają.
ks Maciej Czapliński

„Dzienniczek”
św. Siostry Faustyny
można czytać
na stronie:
https://www.faustyna.pl/zmbm/
dzienniczek-sw-siostry-faustyny/
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