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Niedziela Palmowa

iturgia tego dnia jest
pamiątką uroczystego wjazdu Jezusa do
Jerozolimy pięć dni przed
Jego ukrzyżowaniem. Jak
podają Ewangeliści, zgromadzone wówczas tłumy
rzucały na drogę płaszcze,
gałązki oliwne i palmowe
wołając: „Hosanna Synowi
Dawida: błogosławiony,
który przychodzi w imię
Pańskie”.
Liturgia Niedzieli Palmowej jest rozpięta między
dwoma momentami: radosną procesją z palmami
oraz czytaniem – jako Ewangelii – Męki Pańskiej,
zwykle z podziałem na role, według jednego z trzech
Ewangelistów: Mateusza, Marka lub Łukasza (Mękę
Pańską wg św. Jana czyta się podczas liturgii Wielkiego Piątku). W ten sposób Kościół podkreśla, że
triumf Chrystusa i Jego Ofiara są ze sobą nierozerwalnie związane.
W Niedzielę Palmową obowiązuje czerwony kolor
szat liturgicznych. Mimo to uroczystość ma wymowę radosną, gdyż rozpoczyna ciąg wydarzeń, przez
które dokonało się zbawienie świata. Chrześcijańskie

tajemnice wiary przenikają się wzajemnie – chwała
i radość tworzą nierozdzielną całość z cierpieniem;
w męce zapowiedziane jest zmartwychwstanie i zbawienie.
Udział w liturgii Niedzieli Palmowej oznacza zgodę na krzyż, cierpienie z Chrystusem oraz na taką,
a nie inną drogę życia. W niektórych parafiach asysta liturgiczna wychodzi na zewnątrz kościoła, a potem procesjonalnie podchodzi do zamkniętych drzwi
świątyni, w które następnie kapłan trzykrotnie uderza krzyżem, ukazując w symboliczny sposób, że krzyż
otwiera drogę do nieba.
Podczas tego obrzędu śpiewa się antyfonę: „Bramy, podnieście swe szczyty, unieście się odwieczne
podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały”. Zaraz przy
wejściu do kościoła czytana jest Ewangelia o tryumfalnym wjeździe Jezusa do Jerozolimy, a następnie
kapłan święci palmy. Później zostają one spalone
a popiołem posypuje się głowy wiernych w Środę
Popielcową następnego roku.
Początki świętowania liturgii Niedzieli Paschalnej
odnajdujemy w Jerozolimie w IV wieku. W tamtych
czasach starano się jak najdokładniej odtwarzać sceny z życia Jezusa. Z upływem lat procesje zostały
udramatyzowane – w Jerozolimie biskup reprezentujący Chrystusa wjeżdżał do miasta na osiołku.

O spowiedzi w pytaniach i odpowiedziach
*** część 3 ***

Przez większą część roku przebywam za granicą i rzadko bywam w domu. Chcę się wyspowiadać, ale nie znam obcego języka na tyle dobrze,
by móc się w nim wyspowiadać. Do polskiego
księdza nie mam dostępu. Co robić?
Sytuacja wcale nie jest tak beznadziejna, jak mogłoby się wydawać. W takich okolicznościach można
podejść do spowiedzi i wyjaśnić księdzu, tak jak się
potrafi, że nie zna się dobrze języka i spytać, czy
można wyznać grzechy po polsku. Ksiądz powinien
przystać na takie rozwiązanie. Do ważności spowiedzi nie jest istotne, czy ksiądz zrozumie, co mówi
penitent. Ksiądz musi usłyszeć grzechy. Resztę zostawia się Bogu.
Jest to sytuacja nadzwyczajna, która powinna być
jednak ostatecznością. Niezależnie od okoliczności
warto mimo wszystko poszukać księdza, z którym
będzie można się dogadać. W dobie dzisiejszej emigracji za wyjeżdzającą z kraju ludnością podążają
również polscy kapłani, aby duszpasterzować w polskich środowiskach. W niektórych rejonach świata
jest ich naprawdę wielu. Warto rozejrzeć się po okolicy. Zwłaszcza na zachodzie Europy jest duże prawdopodobieństwo, że gdzieś w promieniu kilkudziesięciu kilometrów spotka się polskiego księdza.
Warto wspomnieć też o możliwości wyspowiadania się za pośrednictwem tłumacza, który pośredniczy między osobą spowiadającą się, a kapłanem.
Osoba będąca tłumaczem jest bezwzględnie zobowiązana do zachowania tajemnicy spowiedzi.
Dlaczego w niektórych krajach nie ma spowiedzi w konfesjonale, a zamiast tego jest spowiedź
wspólna z rozgrzeszeniem ogólnym? Czemu tak
nie mogłoby być w Polsce?
Kodeks Prawa Kanonicznego (KPK) w Kanonie
960 wyraźnie mówi, że zwyczajną formą sakramentu pokuty jest indywidualna spowiedź „uszna”. W
pewnych okolicznościach dopuszczalna jest absolucja
generalna, czyli rozgrzeszenie udzielone wielu osobom naraz bez indywidualnego wyznawania grzechów. Prawo kanoniczne ściśle precyzuje, kiedy można takiej absolucji udzielić (por. Kan. 961 KPK):
· w obliczu zagrożenia życia, gdy brakuje czasu,
aby kapłan lub kapłani wyspowiadali poszczególnych
penitentów indywidualnie,
· gdy z uwagi na liczbę penitentów nie ma dostatecznie dużo spowiedników do należytego wyspowiadania każdego z osobna, przez co penitenci muszą pozostawać przez długi czas bez łaski sakramentalnej lub Komunii świętej; nie dotyczy to jednak
przypadków, gdy napływ dużej liczby penitentów
zdarzy się podczas jakiejś wielkiej uroczystości lub
pielgrzymki.

Ponadto do ważności absolucji wymagane jest,
by wierni, którym jej udzielono, skorzystali we właściwym czasie ze spowiedzi w zwyczajnej formie (por.
Kan. 962 §1 KPK). Oczywiście jeżeli nie zdążą, bo
rychle umrą, absolucja jest w ich przypadku ważną
i wystarczającą formą rozgrzeszenia.
Z powyższego wynika, że absolucja dotyczy sytuacji wyjątkowych. Powszechne jej stosowanie, co
obserwujemy w niektórych krajach, jest sprzeczne
z prawem kanonicznym i stanowi wielkie nadużycie. Okoliczności, jakie sprzyjają udzieleniu absolucji zachodzą w rzeczywistości niezmiernie rzadko
i są to sytuacje bardzo szczególne.
Niedawno głośno było o awaryjnym lądowaniu
na warszawskim „Okęciu” pasażerskiego samolotu
Boeing 767 Polskich Linii Lotniczych LOT bez wysuniętego podwozia, które miało miejsce 1. listopada
ubiegłego roku. Na pokładzie samolotu był ksiądz.
Ponieważ była to sytuacja bezpośredniego zagrożenia
życia (lądowanie groziło katastrofą), pouczył on pasażerów o możliwości uzyskania w tych okolicznościach absolucji i udzielił wszystkim obecnym na
pokładzie rozgrzeszenia ogólnego. Ponieważ pasażerowie feralnego lotu przeżyli lądowanie, w myśl
wspomnianego wyżej Kanonu 962 §1 powinni w najbliższym czasie odbyć zwykłą spowiedź i jest to warunek konieczny do ważności rozgrzeszenia.
Jak tu natomiast mówić o możliwości odbycia
zwyczajnej spowiedzi po absolucji w sytuacji, gdy
w wielu kościołach w zachodniej Europie całkowicie
zlikwidowano konfesjonały, co świadczy o tym, że
tamtejsi księża zaniechali tej formy spowiedzi. Absolucje w takiej sytuacji są nieważne.
Ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli na zachodzie
Europy zobaczy się księdza w konfesjonale, to na
pewno jest to Polak. Niestety często jest to prawda.
W parafiach polonijnych, w których pracują na stałe
polscy księża i odprawiana jest Msza w języku polskim, spowiedź odbywa się tradycyjnie w konfesjonale.
c.d.n.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w
tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Już tradycyjnie obchodzona jest jako Światowy Dzień Młodzieży. Łączmy się modlitewnie z młodymi, którzy gromadzą
się dziś w stolicach diecezji, aby zawsze pragnęli
Chrystusa i ciągle odnawiali swoją przyjaźń z Panem
Bogiem.
2. Zapraszamy do aktywnego włączenia się z Zbawcze Misteria Wielkiego Tygodnia:
· Wielki Czwartek – Dzień ustanowienia sakramentów Kapłaństwa i Eucharystii. Uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 1700. Przez udział w liturgii pragniemy Bogu dziękować za dar Kapłaństwa
i Komunii św. Adoracja w Ciemnicy do 2200.
· Wielki Piątek – Dzień Męki i Śmierci Krzyżowej
Pana Jezusa. Dzień wyciszenia, postu ścisłego i adoracji Krzyża. Przypominamy o obowiązku zachowania ścisłego postu i wstrzemięźliwości w Wielki
Piątek. O godz. 900 Adoracja W Ciemnicy O godz.
1600 Droga Krzyżowa, o 1700 nabożeństwo Adoracji Krzyża Świętego. Po jego zakończeniu przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu i adoracja przy Grobie. W Wielki Piątek podczas liturgii
zbierane ofiary przeznaczone są na utrzymanie
miejsc pielgrzymkowych w Ziemi Świętej. W nocy
pragniemy czuwać przy Grobie Pana Jezusa. Szczegółowy program zamieszczono poniżej. Prosimy zapoznać się z nim i ochoczo odpowiedzieć na wezwanie do czuwania, by nawet przez chwilę, w tę wyjątkową noc, nie zostawić Jezusa samego.
· Wielka Sobota – Wigilia Zmartwychwstania. Przed
południem poświęcenie pokarmów:
§ w Kościele o godz. 900, 930, 1000, 1030 i 1130.
§ Morusy, później w Sanktuarium od godz. 1000.

§ w Józefowie, Cementowni, Śrubarni od godz. 1000.
· Wieczorem o godz. 1900 zapraszamy na Liturgię
Wigilii Paschalnej, którą rozpoczniemy przed
Kościołem od poświęcenia ognia, i paschału.
Prosimy o przyniesienie świec.
3. W czasie Triduum Paschalnego, biorąc udział w
liturgii, codziennie można uzyskać odpust zupełny.
Kancelaria w czasie Triduum Paschalnego będzie
nieczynna.
4. Wszystkich, którzy jeszcze nie przystąpili do spowiedzi wielkopostnej zapraszamy w pierwsze trzy
dni Wielkiego Tygodnia do Wielkiej Środy włącznie.
Spowiedź przed Mszą św. o godz. 700 i 1700. Będzie
również możliwość w czasie wielkopiątkowego czuwania przy Grobie Pańskim w godz. od 2400 do 600.
5. Dziś po Mszy Świętej zbierane będą ofiary na
kwiaty i dekoracje Grobu Pańskiego. Za złożoną ofiarę składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
6. Tak jak w ubiegłym roku, można już zakupić
Wielkanocne Dzieło Caritas – Chleb Miłości – cena
5 zł. Niech Wielkanocne Dzieło Caritas będzie naszym wspólnym dziełem Miłości. Dzieląc Chleb Miłości będziecie dzielić się nim nie tylko z rodziną,
ale również z tymi wszystkimi, którzy otrzymają
pomoc dzięki naszej ofiarności. Niech wraz z nim
na wielkanocnym stole zagości braterska miłość.
7. Następna niedziela to już Niedziela Wielkanocna
– Dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Rezurekcja
z procesją wokół Kościoła o godz. 600. Nie ma w tym
dniu Mszy św. o godz. 700, pozostałe Msze bez zmian.
Przypominamy przy tym o zmianie czasu na letni.
8. Niech misteria Wielkiego Tygodnia przyczynią się
do pogłębienia naszej wiary i prowadzą do spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym.

Adoracja przy Grobie Pana Jezusa
Noc z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę

2200 Józefów, ul. 1 Maja ul. Kościuszki
131,133,135
2300 Podzamcze – ul. Krakowska, Zuzanka,
Firleja, Bonerów; Ogrodzieniec – ul. Piastowska, Leśna Sobieskiego, Sawickiej
00
24 ul. Bzowska, Mickiewicza, Mieszka I,
Szkolna, Wodna
00
1
ul. Narutowicza, Wschodnia,
Paderewskiego, Mostowa, Szeroka
00
2
ul. Kościuszki od Podzamcza do Remizy
ul. Cicha, Cmentarna, Plac Piłsudskiego,
ul. Słowackiego – bloki
00
3
ul. Sienkiewicza, Słowackiego – domy

400 ul. Krótka, Ogrodowa, Książęca, Polna,
Batorego, Chrobrego, Sikorskiego,
Jagiełły, ul. Orzeszkowej – bloki
00
5 ul. Południowa, Hetmańska, Kopernika,
Nowy Świat, J. Krasickiego, Słoneczna,
Różana, Malinowa ul. Kościuszki od drogi
do Józefowa
600 ul. Olkuska, Konopnickiej, Plac Wolności
700 Podzamcze – ul. Birowska, Szkolna,
Zamkowa, Morusy , Śrubarnia,
Ogrodzieniec – ul. Kościuszki od Cegielni
800 Podzamcze – ul. Wojska Polskiego,
Ogrodzieniec – ul. Kolorowa, Wrzosowa,
Spacerowa, Kościuszki od Remizy do Cegielni

Serdecznie zachęcamy każdego parafianina do czuwania

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

25 – 31 marca 2013 r.

25 marca – poniedziałek
700

1) + Janina i Mieczysław Piątek; Helena Łasicka.
2) + Gerard Peda – od rodziny Lipińskich.

1700

+ Ireneusz Opiłka – od swatów Olesiów.

26 marca – wtorek
700

1) + Henryk Straszak – od Henryka i Janiny Lubach z dziećmi.
2) + Marianna Cholewa – od kuzyna Jana Nici z rodziną.

1700

1) + Ireneusz Opiłka – od swatów Zielińskich.
2) + Monika Bidzińska – od dzieci mamy brata i rodziny w 1. r. śmierci.
27 marca – środa
700

1) + Henryk Straszak – od Kazimierza Matyska z rodziną.
2) + Marianna Cholewa – od chrześnicy Małgorzaty Wierzbickiej.

1700

+ Ireneusz Opiłka – od Ewy i Zdzisława z rodziną.

28 marca – WIELKI CZWARTEK
1700

1) Dziękczynna za dar kapłaństwa i o wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów
pracujących w naszej parafii.
2) + Władysława Bednarz – w 1. r. śmierci – od wnuczki Jolanty z rodziną.
3) + Stanisław Gajdziński.

29 marca – WIELKI PIĄTEK
1700

NABOŻEŃSTWO MĘKI PAŃSKIEJ.

30 marca – WIELKA SOBOTA
1900

1) + Dorota, Aleksander Palińscy.
2) + Kazimierz Grajdek; Stanisław, Helena Wierzbiccy; Maria Kołodziej.
3) + Stanisław Koniec – w 3. r. śmierci – od córki Jolanty z rodziną.

31 marca – niedziela – UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
600

REZUREKCJA – za parafian.

900

+ Marianna Wyrodek – od syna z żoną.

1030

+ Zofia Świacka – od męża.

1200

+ Edmund Wacowski (11. r. śmierci); Apolonia i Franciszek Wacowscy;
Marianna, Stanisław Stąpel.

1700

+ Józef Wrótny – w 3. r. śmierci – od rodziny.
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