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Niedziela Palmowa
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Iz 50,4-7 (Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że nie doznam wstydu)
Psalm responsoryjny: Ps 22,8-9.17-18a.19-20.23-24 (Boże mój Boże czemuś mnie opuścił?)
Drugie czytanie: Flp 2,6-11 (Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył )
Ewangelia: Łk 23,1-49 (Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Łukasza)
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Kancelaria parafialna:
Poniedziałek - piątek
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DYŻURY KSIĘŻY
Poniedziałek: ks. Mariusz
Wtorek: ks. Proboszcz
Środa: ks. Mariusz
Czwartek: ks. Dariusz
Piątek: ks. Wojciech

Msze św.
Niedziela
7.00, 9.00, 10.30, 11.45,
13.00, 18.00
Dni powszednie
7.00, 8.00, 18.00
Niedzielą Palmową rozpoczynamy obchody Wielkiego Tygodnia, w którym

Nabożeństwa stałe:

przeżywać będziemy najważniejsze Misteria naszej wiary w ciągu całego

Drogę Krzyżową, Ukrzyżowanie, Wyszydzenie na Krzyżu, dialog z Dobrym Łotrem,

Nowenna do MB
Nieustającej Pomocy
w środy o godz. 18.00
Koronka do Miłosierdzia
Bożego w piątki po Mszy
św. wieczornej
I piątki miesiąca Adoracja
Najśw. Sakramentu po
Mszy Św. wieczornej
I Sobota miesiąca
o godz. 8:00 Msza Św.
wynagradzająca ku czci
Niepokalanego Serca NMP

Śmierć na Krzyżu, Opis Męki Jezusa kończy Jego pogrzeb. W tę Niedzielę

Odwiedziny chorych

roku. Cechą charakterystyczną tej Niedzieli jest to, że oprócz Ewangelii opisującej
wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy czytany jest opis Męki Pańskiej, dlatego dzień
ten nazywany jest Niedzielą Męki Pańskiej. W tym roku usłyszymy relację
św. Łukasza Ewangelisty. Jego opis zaczyna się od spisku przeciwko Jezusowi
i zdrady Judasza. Następnie św. Łukasz opisuje przygotowania do Paschy i przebieg
Ostatniej Wieczerzy, podczas której Jezu ustanawia dwa sakramenty: Eucharystii
i kapłaństwa. Dalej znajdziemy opis czuwania Jezusa w Ogrójcu, pojmanie, zaparcie
się św. Piotra, sąd przed Piłatem i Herodem, odrzucenie Jezusa i skazanie na śmierć

w kościołach święci się palmy. Uroczysty wjazd Pana Jezusa do Świętego Miasta
Jeruzalem, był potwierdzeniem, że to On jest obiecanym od wieków Mesjaszem.
/ks. Mariusz/

na indywidualne
wezwanie

Chrzest św.
w II i IV niedzielę podczas
Mszy św. o godz. 13.00

Triduum Paschalne

Przyjęcie chrztu przez księcia Mieszka I w 966 r. otworzyło przed
naszymi przodkami nieznane wcześniej możliwości. Tworzące
się państwo przyłączyło się do innej kulturowej i cywilizacyjnej
rzeczywistości. W 2019 r. ustanowiono 14 kwietnia Świętem
Chrztu Polski. Akt przyjęcia chrztu uważa się za symboliczny
początek państwa oraz polskiego Kościoła katolickiego.
Znaczenie tego faktu rozpatrujemy w kategoriach kontekstu
religijnego, historycznego i kulturowego. Chrzest Mieszka I i jego
poddanych odbierał Niemcom argument konieczności ekspansji
misyjnej i stawiał ochrzczonego władcę w równorzędnej pozycji
w stosunku do innych władców chrześcijańskich . Zwraca także
uwagę na długotrwały proces kształcenia kadr urzędniczych, co
mogło się odbywać w szkołach kościelnych, wreszcie na
zdobycze kultury, czego świadectwem są kościoły. Chrzest
Polski zapewnił niezależność kościelną przez stworzenie
biskupstwa podległego Rzymowi. Był początkiem procesu
wiążącego Polskę z łacińskim kręgiem cywilizacyjnym
i państwami Europy Zachodniej. Przyjmuje się, że było to
14 kwietnia 966 r. Na ten dzień przypadła Wielka Sobota, która
tradycyjnie była dniem, kiedy udzielano chrztów. Fakt ten w swej
Kronice Polski opisywał spoczywający w jędrzejowskim
archiopactwie bł. Wincenty Kadłubek. Tak pisał o Mieszku I:
„Przez niego bowiem zasiane zostało [ziarno] walki dobrej, iżby
zerwany był zły pokój. Albo może, jak mówi Ewangelia: Nie
wszystkie struny cytry grają i [z tego], ilekolwiek złożone zostaje
w ukrytości, nie ma ukrytego znaczenia”. Nie jest znane dokładne
miejsce, w którym odbył się chrzest Polski. Jan Długosz wskazał
na Gniezno, inne źródła podają Poznań lub Ostrów Lednicki.
W tym ostatnim odkryto miejsce, które mogło być basenem
chrzcielnym, a w Poznaniu – misę chrzcielną. Badacz tej
problematyki dr Jerzy Mańkowski w opracowaniu Caecitas
i illustratio, bellum bonum i chrzest Mieszka – używając warsztatu
filologa klasycznego przy badaniu Kroniki Wincentego Kadłubka,
doszedł do znamiennych wniosków. Z przekazów źródłowych
jednoznacznie wynika, iż przez wiele stuleci prymarnym świętem,
podczas którego przyjmowano do Kościoła nowych wyznawców,
„była uroczystość Zesłania Ducha Świętego (w nomenklaturze
łacińskiej – «Pentecoste»), a ściślej biorąc, wigilia tego święta”.
Dr Mańkowski analizuje kluczowe zdanie Kroniki Kadłubka
i dochodzi do wniosku, że „datą o wiele prawdopodobniejszą jest
3 lub 2 czerwca 966 roku”. Gdyby ta hipoteza się potwierdziła,
sensowna byłaby być może zmiana terminu obchodzenia święta
na wigilię Zesłania Ducha Świętego. Wtedy, co prawda, święto
byłoby ruchome, ale za to zawsze wypadałoby w sobotę, czyli
w dzień wolny od pracy, co sprzyjałoby skupieniu i organizacji
obchodów.
/Agnieszka Dziarmaga/
.

Refleksja na Niedzielę Palmową

.

Ewangelia, którą spisał św. Łukasz ukazuje
nam Jezusa zmierzającego do Jerozolimy,
aby tam umrzeć i trzeciego dnia po śmierci –
Zmartwychwstać. Jezus konsekwentnie realizuje swoją
misje, aby dopełnić aktu największej miłości, aby przez ten
akt Miłosierdzie Boga rozlało się na cały świat i aby
wszystkich marnotrawnych synów, przyciągnąć do Jego
miłosiernego Serca.
/ks. Dariusz/

Triduum Paschalne z łac. triduum – Trzy Dni - to najważniejsze
wydarzenia w ciągu roku liturgicznego dla nas katolików. W tych
dniach uobecniamy Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa. Święte Triduum Paschalne rozpoczyna się wieczorną
Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, a kończy się
drugimi nieszporami po południu Niedzieli wielkanocnej.
.
WIELKI CZWARTEK
.
Msza Wieczerzy Pańskiej jest sprawowana na pamiątkę
Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus sam stał się Ofiarą
paschalną i ofiarował się Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina.
Przed rozpoczęciem Mszy Wieczerzy Pańskiej w kościele
powinien być wyniesiony Najświętszy Sakrament, tak aby
pozostało puste Tabernakulum na znak, że to właśnie na
Ostatniej Wieczerzy Jezus ustanowił ten Sakrament.
Po procesyjnym wejściu i obrzędach wstępnych, śpiewa się hymn
Chwała na wysokości Bogu, podczas którego rozbrzmiewają
wszystkie dzwony i dzwonki w kościele. Po zakończeniu hymnu
wszystkie dzwony i organy milkną aż do hymnu “Chwała na
wysokości Bogu” śpiewanego podczas Wigilii Paschalnej,
dlatego też zamiast dzwonków ministranci używają drewniane
kołatki. Po homilii może się odbyć uroczysty obrzęd umywania
nóg zwany „Mandatum”. Jest to pamiątka tego, co uczynił Pan
Jezus w Wieczerniku. W jej trakcie „wstał od stołu, zdjął
wierzchnie okrycie, wziął ręcznik i przepasał się nim. Potem nalał
wody do miednicy i zaczął myć nogi uczniom i wycierać
ręcznikiem, którym był przepasany” (J 13, 4-5). Podczas tej Mszy
św. konsekruje się odpowiednią liczbę komunikantów na Mszę
Wieczerzy Pańskiej, jak i na Liturgię Męki Pańskiej w Wielki
Piątek, oraz Hostię do wystawienia w Grobie Pańskim. Komunia
święta może być udzielona podczas tej Mszy pod dwiema
postaciami. Ostatnim elementem liturgii jest uroczyste
przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji,
zwanej ciemnicą. Podczas przeniesienia śpiewa się hymn „Sław
języku tajemnicę”. Tabernakulum pozostaje puste, Wieczna
lampka zostaje zgaszona, a ołtarz obnażony ze świec, mszału
i obrusu. W Wielki Czwartek przed południem w Katedrach
odprawiana jest przez Biskupów Ordynariuszy Msza Krzyżma
Świętego, podczas której święci się Oleje, które będą używane w
ciągu całego roku, a kapłani w obecności swojego Biskupa
odnawiają swoje przyrzeczenia kapłańskie.
.
WIELKI PIĄTEK
.
Tego dnia na całym świecie nie odprawia się Mszy świętych. Jest
to dzień powagi, skupienia i postu, w którym szczególnie czci się
Krzyż naszego Pana Jezusa Chrystusa. Od rana trwa adoracja
Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Adoracji nazywanej
„Ciemnicą”. Centrum tego dnia jest Liturgia Męki Pańskiej,
odprawiana po południu w naszych kościołach. Ołtarz jest tego
dnia obnażony: bez krzyża, kwiatów, świeczników i obrusów.
Kapłan ubrany w szaty mszalne czerwonego koloru udaje się do
ołtarza, po czym następuje prostracja i modlitwa. Przez prostrację
należy rozumieć leżenie krzyżem lub padanie na twarz, które jest

wyrazem szczególnego uniżenia się wobec Boga. W liturgii
Wielkiego Piątku można wyróżnić kilka zasadniczych części.
Pierwszą z nich jest Liturgia Słowa zawierająca m.in.: odczytanie
Męki Jezusa oraz bardzo rozbudowaną Modlitwę Powszechną
sięgająca starożytności chrześcijańskiej. Modlitwę tę stanowi
10 wezwań, z których każde składa się ze wstępu, modlitwy
w ciszy, oracji śpiewanej przez kapłana i aklamacji “Amen”,
będącej wyrazem potwierdzenia ze strony ludu. W tym roku ze
względu na sytuację w Ukrainie i toczącą się tam wojnę Stolica
Apostolska dodała specjalne wezwanie do Modlitwy
powszechnej, którą usłyszymy w kościele w Wielki Piątek.
Następnym bardzo istotnym elementem liturgii jest Adoracja
Krzyża. To uroczyste odsłonięcie krzyża, który był zakryty od
V Niedzieli wielkiego postu. Kapłan dokonuje odsłonięcia
w trzech etapach, za każdym razem śpiewając: “Oto drzewo
Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata”, na co ludzie
odpowiadają: “Pójdźmy z pokłonem”. Następnie wierni oddają
cześć odsłoniętemu krzyżowi, np. poprzez pocałunek stóp
ukrzyżowanego Jezusa. Pandemia uniemożliwia jednak formę
Adoracji Krzyża przez pocałunek, dlatego Adoracja ta
ograniczona jest do śpiewu pieśni pasyjnych, podczas gdy na
znak szacunku wobec Krzyża wierni klęczą. Po Adoracji Krzyża
następuje Komunia Święta. Obrzędy Komunii Świętej są
pozbawione przekazania znaku pokoju. Komunia rozdawana jest
z Hostii konsekrowanych w Wielki Czwartek. Podczas Komunii
nakrywa się obrusem ołtarz oraz ustawia świece i mszał. Po
Komunii wszystko zostaje ponownie zdjęte. Ostatnia część
podstawowej liturgii Wielkiego Piątku to procesja do Grobu
Pańskiego. Zgodnie z wielowiekową tradycją po ukończeniu
liturgii Męki Pańskiej, przenosi się Najświętszy Sakrament do
Grobu Pańskiego i wystawia do adoracji. Monstrancję nakrywa
się welonem Kapłan i posługujący, po krótkiej adoracji w ciszy
udają się do Zakrystii.
.
WIELKA SOBOTA
.
W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim rozważając
Mękę i Śmierć Chrystusa. Podobnie jak w Wielki Piątek nie
sprawuje się Mszy Świętych, a wieczorna Liturgia Wigilii
Paschalnej należy już do Niedzieli Zmartwychwstania Chrystusa.
Charakterystyczne dla tego dnia jest to, że cała Wspólnota
Kościoła trwa w ciszy, Adoruje Chrystusa w Grobie, dlatego
żadna liturgia nie jest wtedy sprawowana. W naszej tradycji tego
dnia przed południem przynosimy do kościoła koszyczki
z pokarmem, który znajdzie się w naszych domach na
wielkanocnym stole, aby poświęcił je kapłan.
.
.WIGILIA PASCHALNA I NIEDZIELA WIELKANOCNA
.
Liturgia Wigilii Paschalnej jest najważniejszą celebracją w całym
Roku Liturgicznym. Zgodnie z bardzo dawną tradycją noc
poprzedzająca Niedzielę Zmartwychwstania powinna być
czuwaniem na cześć Pana (Wj 12, 42). Wierni na Wigilię
przynoszą i trzymają w rękach zapalone świece. Wszystkie
obrzędy Wigilii Paschalnej powinny się odbywać po zapadnięciu
zmroku. Przepisy liturgiczne zabraniają, aby Wigilię Paschalną
rozpoczynać, zanim nie zapadnie noc i należy je zakończyć przed
świtem niedzieli. Kapłani ubierają się w szaty mszalne koloru
białego. Niezwykle bogata liturgia Wigilii Paschalnej składa się
z kilku bardzo istotnych etapów, które wszystkie razem połączone
w uporządkowaną całość pozwalają dokładniej zrozumieć sens
Zmartwychwstania Chrystusa. Pierwszy z nich to Liturgia Światła.
Najpierw przed kościołem kapłan święci ogień, od którego zapala
się paschał – symbol Chrystusa Zmartwychwstałego. Na świecy
paschalnej kapłan kreśli krzyż i litery: Α (alfa) i Ω (omega). Na
paschale kapłan zapisuje bieżącą datę, chcąc podkreślić, że
Chrystus przechodzi od punktu alfa (od stworzenia świata) do
punktu omega (końca świata) historii zbawienia, która przechodzi
również przez ten konkretny rok. Ponadto kapłan wbija w paschał
pięć gwoździ (gron) symbolizujących pięć ran Chrystusa mówiąc
przy tym: Przez swoje święte rany jaśniejące chwałą niech nas

strzeże i zachowuje Chrystus Pan”. Amen. Swoją symbolikę ma
również światło świecy paschalnej, rozjaśniające mroki ciemnego
kościoła, odwołuje się do Chrystusa, który rozprasza mroki
ludzkiego życia, nadając mu sens, a także do stworzenia świata,
kiedy w mrokach ciemności rozbłysła światłość. Następnie
kapłan wnosi zapalony paschał do świątyni, zatrzymując się
u progu, na środku świątyni i przed ołtarzem głównym śpiewając
„Światło Chrystusa”. Lud odpowiada wówczas „Bogu niech będą
dzięki”. Wszyscy zapalają świece od płomienia paschału,
podając sobie światło. Następnie okadza się paschał i śpiewa
Exsultet, czyli uroczyste Orędzie wielkanocne zaczynające się od
słów: “Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie…” Druga część
to Liturgia Słowa, która przewiduje dziewięć czytań biblijnych:
siedem starotestamentalnych, epistoła (ósme czytanie, zawsze
z listu św. Pawła do Rzymian, umiejscowione tuż po odśpiewaniu
hymnu “Chwała na wysokości Bogu” i symbolizujące przejście ze
Starego do Nowego Testamentu oraz Ewangelia, które są
przeplatane psalmami responsoryjnymi i modlitwami. Po
ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu i modlitwie, kapłan
intonuje hymn „Chwała na wysokości”, podczas którego,
podobnie jak w trakcie Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki
Czwartek, uderza się we wszystkie dzwony, grają organy,
a kołatki zastępuje się dzwonkami i gongiem. Po uroczystym
hymnie celebrans odmawia kolektę. Następnie lektor odczytuje
Epistołę, a później śpiewane jest uroczyste Alleluja i psalm
responsoryjny. Potem kapłan czyta Ewangelię i wygłasza
homilię. Trzecia część to Liturgia Chrzcielna w trakcie której
śpiewana jest Litania do Wszystkich Świętych, po czym
celebrans błogosławi wodę chrzcielną, zanurzając w niej trzy razy
paschał. Następnie, w zależności od zwyczaju w danej parafii,
można udzielić chrztu katechumenom i bierzmowania młodzieży.
Czwartą częścią jest Liturgia Eucharystyczna, a jej przebieg jest
podobny do Liturgii Eucharystycznych innych niedziel.
Ceremonię kończy uroczysta procesja rezurekcyjna
z Najświętszym Sakramentem, która jest radosnym ogłoszeniem
zmartwychwstania Chrystusa i wezwaniem całego stworzenia do
udziału w triumfie Zmartwychwstałego. W tradycji Polskiej,
w większości kościołów, również w naszej parafii, procesja
następuje nie po Wigilii Paschalnej, a przed pierwszą Mszą
poranną w niedzielę o godz. 6 rano. Rozpoczyna się ona wtedy
rano przy Grobie Pańskim, przy którym kapłan śpiewem oznajmia
zmartwychwstanie Chrystusa. Po powrocie do kościoła
odśpiewuje się hymn „Chwała na wysokości”. Po rozdaniu
Komunii wiernym śpiewa się uroczysty Hymn Te Deum „Ciebie,
Boga wysławiamy”. I od tej Niedzieli przy ołtarzu krzyż jest
ozdobiony czerwoną stułą, znajduję się tam także paschał oraz
figura Chrystusa zmartwychwstałego, aż do Świąt Zesłania
Ducha Świetego.
/ks. Mariusz/
-------------------------------------------------------------------------------------

. w parafii św. Floriana w Brwinowie

.

Wielki Czwartek: Msza Wieczerzy Pańskiej godz. 18.00
.
Wielki
.

Piątek:

Liturgia

Męki

Pańskiej

godz.

Wigilia Paschalna: Wigilia Paschalna godz. 20.00

18.00

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień, doroczny
obchód misterium paschalnego Chrystusa. Niech udział w dzisiejszej
liturgii pozwoli nam wejść głęboko we wszystkie wydarzenia
rozpoczętego Wielkiego Tygodnia.
2. Spowiedź w tym tygodniu do Wielkiej Środy, w godz. 17.30 -19.00.
3. Zbliżają się najważniejsze dni w całym roku liturgicznym – Święte
Triduum Paschalne. W naszej parafii porządek Triduum będzie
wyglądał następująco:
- Wielki Czwartek: Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00.
- wielki Piątek: Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00.
- Wielka Sobota: Wigilia Paschalna o godz. 20.00.
4. W Wielki Piątek i Wielką Sobotę zapraszamy o godz. 15.00 na
Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
6. Święcenia pokarmów na stół wielkanocny odbędzie się
w godzinach od 9.00 – 16.00. Święcenie pokarmów w Parzniewie
o godz. 10.00.
7. Rezurekcja tradycyjnie w Niedzielę Zmartwychwstania
o godz. 6.00. Zapraszamy osoby chętne do asysty procesyjnej, aby
zgłosiły się do ks. Mariusza.
8. „Gość Niedzielny” do nabycia w zakrystii. Z tyłu za ławkami
wyłożony jest nowy numer „Florianusa”.

Ekstremalna Droga Krzyżowa
W poniedziałek 4 kwietnia br. Młodzi z Parafialnej Współtony
„Ławica” uczestniczyli w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej, podczas
której modlili się za naszą parafię i o pokój w Ukrainie.

W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty
parafialnej odeszli:
+ Alicja Prochenka
+ Witold Korlak
+ Janusz Wysmułek
+ Mieczysław Berkan

Tweet od Papieża

W tym czasie nawrócenia, znajdując oparcie
w łasce Bożej i w komunii Kościoła, nie
ustawajmy w sianiu dobra. Post
przygotowuje glebę, modlitwa nawadnia,
jałmużna użyźnia.

Rekolekcje Wielkopostne 2022
W dniach 3 – 5 kwietnia br. w naszej parafii odbywały się
Parafialne Rekolekcje Wielkopostne. Prowadził je
ks. Zdzisław Rogoziński, proboszcz parafii
Dobrego Pasterza w Warszawie.

Słowo pasterskie Metropolity Warszawskiego

Zbliżają się święta Zmartwychwstania Pańskiego, które w tym roku
przeżywamy w kontekście bolesnych wydarzeń związanych z wojną
w Ukrainie i cierpieniami tego narodu. W Wielki Piątek, podczas
Centralnej Drogi Krzyżowej, która przejdzie ulicami Warszawy,
będziemy modlić się o pokój na świecie i w Ukrainie, za wszystkie
ofiary tej wojny – wojskowych i cywilów, o zaprzestanie zabijania
i krzywdzenia niewinnych ludzi. Zapraszam wszystkich warszawiaków
i uchodźców z Ukrainy na to podniosłe, wielkopiątkowe nabożeństwo
i serdecznie proszę o modlitwę w tych intencjach w czasie świąt,
a zwłaszcza w Wigilię Paschalną i podczas procesji rezurekcyjnych.
Dziękuję wszystkim wiernym świeckim, którzy angażują się w pomoc
uchodźcom z Ukrainy, otwierają swoje domy i w jakikolwiek sposób
niosą wsparcie duchowe i materialne. Dziękuję księżom proboszczom,
kapłanom, siostrom i braciom zakonnym, Caritas Archidiecezji
Warszawskiej, władzom samorządowym oraz wszystkim, którzy
obejmują modlitwą cały naród ukraiński i proszą Boga o upragniony
pokój. Na zbliżające się obchody Triduum Paschalnego i czas Wielkiej
Nocy z serca Wam wszystkim błogosławię. † Kazimierz Kardynał Nycz
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