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Wielki Tydzień

Ewangelia : Mt 27, 11 - 54
Męka Naszego Pana Jezusa Chrystusa:
Jezus przed Piłatem: Jezusa stawiono przed
namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: Czy Ty
jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Tak,
Ja nim jestem. A gdy Go oskarżyli arcykapłani
i starsi, nic nie odpowiedział. Wtedy zapytał Go
Piłat: Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw Tobie?
On jednak nie odpowiadał mu na żadne pytanie, tak
że namiestnik bardzo się dziwił.

Jezus odrzucony przez swój naród: A był
zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego
więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy zacnego
więźnia, imieniem Barabasz. Gdy się więc zebrali
spytał ich Piłat: Którego chcecie, żebym wam uwolnił,
Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem? Wiedział
bowiem, że przez zawiść Go wydali. (…)
Tymczasem arcykapłani i starsi namówiły tłumy,
żeby prosiły o Barabasza, a domagały się śmierci
Jezusa. Rzekł do nich Piłat: Cóż więc mam uczynić z
Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali
wszyscy: Na Krzyż z Nim ! Ukrzyżuj Go !
Droga Krzyżowa: Gdy przyszli na miejsce zwane
Golgotą, to znaczy Miejsce Czaszki, dali Mu pić wino
zaprawione goryczą. Skosztował ale nie chciał pić.

Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego
szaty, rzucając o nie losy. (…) Jezus raz jeszcze
zawołał donośnym głosem i wzionął ducha.
Wkraczamy w Wielki Tydzień. Dobrze byłoby w tych dniach spędzać czas na głębszym
rozważaniu słowa Bożego. Autorzy Pisma Świętego napisali to, co Bóg im odsłonił z tajemnicy swej
świętości i miłości. Spisali to, co Bóg dał im poznać o swoich zamysłach. W Wielkim Tygodniu mamy
słuchać Jezusa i uczyć się od Niego, jak powinno wyglądać nasze życie. Ten nadchodzący tydzień może
być dla nas bogaty w błogosławieństwa, jeśli będziemy starali się upodobnić do Jezusa, który „ogołocił
samego siebie, przyjąwszy postać sługi... uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i
to śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg Go nade wszystko wywyższył” (Flp 2,7-9).
Niech uczestnictwo w obrzędach Wielkiego Tygodnia wzbudzi w nas tęsknotę za
upodobnieniem się do Chrystusa w Jego pokorze i cichości. Już dziś, dzięki mocy przebywającego w
nas Ducha Świętego, możemy na nowo zacząć naśladować Jezusa. Jeśli będziemy usiłowali naśladować
Go każdego dnia, zjednoczymy się z Nim w Jego śmierci i zmartwychwstaniu i staniemy się uczestnikami Jego wiecznej chwały. Niech będzie to przedmiotem naszej modlitwy w Wielkim Tygodniu.
Z darem modlitwy i serdecznym pozdrowieniem
ks. Ryszard Kempiak SDB
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konfesjonał, który również stał przed ołtarzem i
Rekolekcje wielkopostne
jedna po drugiej wkładał w jego kratki piękne
w Polanie
czerwone róże z bibuły, co oczywiście miało
zobrazować dobre owoce spowiedzi świętej. Dzieci
W dniach od 29 lutego do 2 marca odbyły się w doskonale potrafiły wymienić warunki dobrej
Polanie rekolekcje wielkopostne. Słowo Boże głosił spowiedzi a kwiatki chyba na długo zapadły im w
ksiądz Tadeusz Nowak salezjanin z Krakowa.
pamięć.
Rekolekcje zaczęły się w piątek od nauki dla dzieci Ksiądz pokazał dzieciom jeszcze jedno serduszko, w
w szkole, po południu droga krzyżowa i Msza św. z którym były mniejsze serduszka na ich własne
nauką ogólną. Zarówno w nabożeństwie drogi postanowienia wielkopostne – te mniejsze serduszka
krzyżowej jak i Mszy św. aktywnie uczestniczyły rozdał i poprosił o przyniesienie następnego dnia z
dzieci a piękną oprawę muzyczną zapewnił katecheta wypisanymi postanowieniami.
ks. Tadeusz Goryczka wraz z prowadzoną przez
W niedzielę podczas Mszy św. z nauką
siebie scholą. Rozmyślania kolejnych stacji drogi ogólną ksiądz Nowak przypomniał wszystkim to o
krzyżowej czytane przez Michała z klasy II oraz ks.
czym mówił też poprzedniego dnia do dzieci- o
dyrektora Krzysztofa Rodzinkę były przejmujące.
przykazaniach Bożych oraz o warunkach dobrej
Ksiądz rekolekcjonista podczas nauki spowiedzi świętej. Dzieci przyniosły serduszka ze
ogólnej przypomniał nam jak ważny dla każdego swoimi wielkopostnymi postanowieniami w procesji
chrześcijanina jest okres Wielkiego Postu czas z darami do ołtarza.
osobistego nawrócenia i przemiany życia, jak wielką
Rekolekcje święte zakończyło popołudniowe
wartość ma sakrament pokuty stanowiący podstawę nabożeństwo gorzkich żali z kazaniem pasyjnym i
do dobrego przygotowania się do świąt uroczystym błogosławieństwem na zakończenie
Wielkanocnych.
rekolekcji.
Zaapelował abyśmy zapisali się do szkoły, lecz nie
Ksiądz rozdał dzieciom obiecane naklejki
do zwykłej, bo tą zazwyczaj mamy już za sobą, i obrazki.
chodziło mu o szkołę Jezusa Chrystusa wszak
Dzieci: Nina z klasy I i Sebastian z
wszyscy powinniśmy być jego uczniami i przedszkola podarowały księdzu własnoręcznie
naśladowcami. Nie jest to z pewnością łatwe, lecz wykonaną laurkę i podziękowały swoimi słowami za
jest to droga do świętości i inwestycja w życie przepiękne rekolekcje.
wieczne.
W sobotę ksiądz Tadeusz wygłosił słowo
Boże do dzieci. To były najlepsze rekolekcje dla
dzieci jakie widziałam!
Nie spodziewałam się że tak można zainteresować
dzieci trudnymi zagadnieniami wiary i istoty
Wielkiego Postu, że dzieci będą tak żywiołowo
reagowały.
Ale ksiądz rekolekcjonista potrafił cudownie do nich
dotrzeć przy pomocy różnych ciekawych środków i
przedmiotów które przywiózł ze sobą.
Po prawej i lewej stronie na ścianach przed ołtarzem
zawiesił plansze z wypisanymi 10 przykazaniami,
które dzieci przeczytały na głos, przed ołtarzem stała
imitacja kamiennych tablic z wypisanymi rzymskimi
cyframi od I do X oraz duże czerwone serce z
brystolu.
To serce dzieci miały pobrudzić co symbolizowało
nasze grzechy, potem miały je wyczyścić co
oczywiście symbolizowało sakrament pokuty. Ale te
zabrudzenia były różne i co się okazało? Nie
wszystkie dało się wyczyścić – dzieci od razu zgadły
że to grzechy ciężkie.
Choć próbowały różnych metod i szczotki i proszku
a nawet wody. Wcześniej woda była w konewce
ksiądz zapytał, kto wierzy, że tam jest woda a
niedowiarkowi Darkowi udowodnił, że jest
polewając mu nieco głowę.
Ale wciąż tych najgorszych plam nie udało się
wywabić. I tu ksiądz Tadeusz zwrócił uwagę na
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ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
MĘKI I ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO
„Święte Triduum Paschalne Męki i
zmartwychwstania Pańskiego, jaśnieje jako szczyt
całego roku liturgicznego.
Trzy dni paschalne rozpoczynają się Mszą Wieczerzy
Pańskiej w Wielki Czwartek, a kończą się
nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. Są to dni,
które przygotowują nas do Uroczystości Paschalnej,
przez udział w Jego Męce, Śmierci i
Zmartwychwstaniu.

WIELKI CZWARTEK
Ten dzień jest pamiątką ustanowienia Sakramentu
Kapłaństwa i Eucharystii. Wdzięczni Bogu za tak
wielki dar, modlitwą otaczamy wszystkich kapłanów,
pracujących, wypraszamy im łaskę wytrwania w
powołaniu. Zaś tym kapłanom, którzy odeszli do
Pana, dla śp. Ks. Józefa Talika, prosimy o wieczny
pokój.

Uroczysta Msza św. Wieczerzy
Pańskiej
o godz.18.00
Adoracja Pana Jezusa w ciemnicy:
 19.30 – 20.30 – Róża św. Józefa
 20.30 – 21.30 – młodzież akademicka
i szkół średnich i gimnazjum.

WIELKI PIĄTEK
W tym dniu przeżywamy tajemnicę Męki i Śmierci
Pana Jezusa na krzyżu. W kościele w tym dniu nie
sprawujemy Mszy świętej lecz odprawia się
nabożeństwo, podczas którego czytana jest Męka
Pana Jezusa według św. Jana i następuje Adoracja
Krzyża. W Wielki Piątek obowiązuje Post ścisły
i nie ma od niego dyspensy. Wstrzymywanie od
pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy
ukończyli 14 rok życia, natomiast post ścisły co do
jakości i ilości obowiązuje wiernych, którzy
ukończyli 18 rok życia, a nie rozpoczęli 60-go.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej – rozpocznie się
na cmentarzu o godz. 17.00.
Nabożeństwo Męki Pańskiej o godz. 18.00.

Adoracja Pana Jezusa w ciemnicy:
 10.00 – 11.00 – ministranci, kółko
różańcowe dzieci i dzieci szkolne.
 11.00 – 13.00 – Polana Dolna
 13.00 – 15.00 – Polana za rzeką do
P.Konopki
 15.00 – 16.30 – Hotel i Hawaje
 19.00 – 20.30 – Róża św. Maksymiliana
P.Jana Konopki; Olchowiec, Chrewt
 20.30 – 21.30 Młodzież, Polana Środkowa
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WIELKA SOBOTA
Jest to dzień, w którym poświęcony zostanie ogień –
płonący paschał symbolizujący Chrystusa i woda
będąca symbolem oczyszczenia nas z grzechu
pierworodnego. Odnawiamy przyrzeczenia Chrztu
Świętego przy zapalonych świecach od paschału.
W tym dniu święcimy również pokarmy na stół
wielkanocny – kolorowe pisanki, chleb, mięso
i sól.
Poświęcenie pokarmów o godz. 15.00 i
16.00.
Msza św. Wigilii Wielkanocnej o godz.18.00
Przynosimy świece.

Adoracja Pana Jezusa w grobie:
 10.00 – 11.00 ministranci, kółko różańcowe
dzieci i dzieci szkolne
 11.00 – 13.00 – Polana Górna i Ostre
 13.00 – 15.00 – Róża św. Józefa Pani Heleny
Torbińskiej
 15.00 – 17.00 – Wspólnota dla Intronizacji
Chrystusa Króla
 19.00 – 20.00 – Polana Środkowa i za
stawami.
 20.00 – 21.30 Róża Matki Bożej
Gromnicznej Pani Marii Faran, młodzież

Strażacy będą trzymać honorową straż
przy Bożym Grobie w Wielki Piątek i w
Wielką Sobotę w godz. 19.00 – 21.30.
Prosimy o zorganizowanie się młodzieży męskiej.

Plan Procesji Rezurekcyjnej
NIEDZIELI ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO
Krzyż z asystą: - Adrian Tarnawski
Figura Chrystusa: - Strażacy
Paschał:
- Sołtys
Baldachim :

- Jan Pisarski
Włodzimierz Daniłów
Tomasz Glapa
Józef Daniłów

Chorągiew I z asystą : Stanisław Oskorip
Chorągiew II z asystą: Marek Podstawski
Chorągiew III z asystą: Marek Faran
Figurka Matki Bożej: Żaneta Tarnawska
Obraz Matki Bożej: Katarzyna Mikrut
Figurka Serca Pana Jezusa: Anna Rzeszowska
Nagłośnienie: Dominik Maruszczak
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ - PALMOWA – 16.03. 2008
Wstęp do Mszy świętej: Po radosnym wejściu do świątyni, wspominamy teraz

ofiarę krzyża, ponawianą w każdej Mszy św. Chrystus uniżył się, przyjął krzyż i
cierpienie, aby nasze krzyże i nasze cierpienia w zjednoczeniu z Nim były drogą
do zbawienia i chwały..
1. Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Palmową – triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy.
Poświęcenie palm i procesja na Mszy św. o godz. 11.00. Dziś ostatnie już nabożeństwo
Gorzkich Żali o godz. 16.00.
2. Z Sakramentu pokuty można jeszcze skorzystać w naszym kościele w wielki poniedziałek
i środę od godz. 17.00 a o godz. 18.00 Msza święta.
3. Przed nami Wielki Tydzień. Wszystkich Parafian zapraszamy do wspólnej modlitwy
i uczestnictwa we Mszy świętej i nabożeństwach Wielkiego Tygodnia.


Wielki Czwartek – Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00.



Wielki Piątek – Droga Krzyżowa o godz. 17.00, którą rozpoczniemy na cmentarzu.
Nabożeństwo Męki Pańskiej o godz. 18.00.



Wielka Sobota – liturgia Wigilii Wielkanocnej o godz. 18.00. Przynosimy ze sobą
świece.

4. Msza św. rezurekcyjna z procesją w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 6.00.
5. Taca z przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na budowę naszego nowego kościoła.
6. Spotkanie dla wszystkich ministrantów i próba ceremonii Triduum Paschalnego w czwartek
o godz. 11.00 – obecność obowiązkowa.
7. Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można jeszcze składać w zakrystii lub na plebani..
8. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za sprzątanie kościoła Paniom: Annie Stępniewskiej i
Agnieszce Szczygieł. Na przyszły tydzień do sprzątania i przystrojenia kościoła na Triduum
Paschalne i Wielkanoc prosimy Panie: Annę Pisarską, Agnieszkę Dobrowolską, Stefanię
Podstawską, Czesławę Krakowską, Grażynę Borzęcką, Zofię Krowiak.
9. Prosimy wszystkich odpowiedzialnych za niesienie w Procesji rezurekcyjnej chorągwi i
feretronów o wcześniejsze ich oczyszczenie i udekorowanie.
10. Intencje mszalne :
Niedziela (16.03)

- godz. 8.00 + Maria
- godz.11.00 + Józef Krakowski s. Władysława
Niedziela (23.03)
- godz. 6.00 + Tadeusz Wierciński w 6 rocz. śmierci
- godz.11.00 + Maria
. obchodzą : Zbigniew Hermanowicz, Zbigniew Ahn, Zbigniew
W tym tygodniu imieniny
.
Łysyganicz, Patryk Koncewicz,
Bogdan Mikrut, Bogdan Tarnawski, Bogdan Ścibor,
Bogusław Koncewicz. Zapraszamy Solenizantów na Mszę św. w sobotę na godz. 18.00 podczas
której modlić się będziemy w ich intencji.
*********************************************************************
Redaguje zespół: ks. Stanisław Lasak, Karolina i Witold Smoleńscy
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