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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj jeszcze w naszej bazylice: o godz. 17.00 ostatni koncert pieśni pa‐
syjnych. Wystąpi Chór Kameralny In Laetitia pod dyrekcją Barbary Ku‐
charczyk; o godz. 18.00 – Gorzkie Żale. Podczas Mszy św. o godz. 19.00
rozpoczniemy ostatnią serię rekolekcji wielkopostnych – Rekolekcji dla
Poszukujących. Poprowadzi je ks. prof. Krzysztof Pawlina, Rektor Papie‐
skiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Kolejne spotkania rekolek‐
cyjne w poniedziałek i wtorek o godz. 19.00.
2. Do chorych z przedświąteczną posługą sakramentalną pójdziemy w środę
przed południem. Prosimy o zgłaszanie chorych w zakrystii.
3. Również w środę podczas Mszy św. o godz. 18.00 ks. prof. Tadeusz Guz
wygłosi ostatnie kazanie pasyjne, a o godz. 19.30 odbędzie się koncert pt.
„Siedem ostatnich słów Chrystusa na Krzyżu” Josepha Haydna, wersja
orkiestrowa, w wykonaniu Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Je‐
rzego Semkowa pod dyrekcją Paula Esswooda.
4. Porządek liturgii w Wielkim Tygodniu:
• WIELKI CZWARTEK – Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00;
• WIELKI PIĄTEK – Droga Krzyżowa o godz. 10.00; Godzina Miłosierdzia
Bożego o 15.00; Liturgia Męki Pańskiej o godz. 17.00;
• WIELKA SOBOTA – święcenie pokarmów od godz. 8.00 do 17.00; Litur‐
gia Wigilii Paschalnej o godz. 20.00. W czasie liturgii odnowimy przyrze‐
czenia chrztu św. (prosimy o przyniesienie świec);
• WIELKANOC – procesja rezurekcyjna o godz. 6.00. Nie będzie Mszy św.
o godz. 7.30 oraz Mszy św. w dolnym kościele. Pozostałe Msze św. wg po‐
rządku stałego. Zapraszamy wszystkie grupy parafialne i wiernych do
udziału w świętowaniu Radości Zmartwychwstania Pańskiego.
5. Spowiedź w Wielkim Tygodniu: od poniedziałku do środy od godz. 6.00 do
12.00 i od 16.00 do 20.00, w Wielki Czwartek od godz. 6.00 do 12.00,
w Wielki Piątek od 6.00 do 17.30, w Wielką Sobotę od 6.00 do 18.30.
6. W dniu dzisiejszym są już do nabycia w zakrystii kazania pasyjne, gło‐
szone w tym roku podczas nabożeństw Gorzkich Żali przez ks. prof. Tade‐
usza Guza, zatytułowane „Siedem Słów Jezusa Chrystusa na Krzyżu”.
Serdecznie zachęcamy do nabycia i ponownej lektury.
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Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej i Święte Triduum Pas‐
chalne
Niedziela Palmowa – to ostatnia niedziela Wielkiego Postu rozpoczynająca
Wielki Tydzień, w którym przeżywamy największe tajemnice naszego zbawienia.
W Niedzielę Palmową obchodzimy pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do
Jerozolimy. Od ok. IV w. wierni Kościoła jerozolimskiego zbierali się na Górze
Oliwnej. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii opisującej uroczysty wjazd Pana Je‐
zusa do Jerozolimy, niosąc gałązki palmowe i śpiewając hymny udawali się w pro‐
cesji do miasta, do kościoła Zmartwychwstania Pańskiego. Później w Rzymie
przyjmując zwyczaj procesji, dodano jeszcze obrzęd poświęcenia palm. Świeża zie‐
leń wiosennych gałązek drzew jest symbolem zwycięstwa życia nad śmiercią. Na
północy Europy palmy zastępuje się gałązkami innych roślin i różnego rodzaju
kwiatami.
Nasze palmy są bardzo często misternymi kompozycjami i poszczególne re‐
giony Polski mają w tej dziedzinie swoje zachowane po dziś dzień tradycje zdobni‐
cze. Procesja Niedzieli Palmowej jest uwielbieniem Chrystusa Króla i publicznym
wyznaniem naszej gotowości naśladowania Chrystusa. W czasie Mszy św. tej nie‐
dzieli jest czytany opis Męki Pańskiej i stąd też drugie określenie tej Niedzieli Pal‐
mowej – Niedziela Męki Pańskiej. Za tydzień będziemy słuchali ewangelicznej
relacji o Zmartwychwstaniu Pana! Prefacja Niedzieli Palmowej w zwięzły sposób
przekazuje nam prawdy, które będziemy przeżywali w liturgii Kościoła w tych
dniach: Chrystus „wolny od grzechu cierpiał za grzeszników i nie mając winy przy‐
jął niesprawiedliwy wyrok, aby odpokutować zbrodnie świata. Śmierć Chrystusa
zgładziła nasze winy, a Jego Zmartwychwstanie przyniosło nam zbawienie”.
14 kwietnia – Święto Chrztu Polski
W tym roku Niedziela Palmowa przypada 14 kwietnia – a to ten właśnie
dzień parlament ustanowił Świętem Chrztu Polski. W ustawie zapisano, że usta‐
nawia się święto w celu upamiętnienia tego wydarzenia „zważywszy na doniosłość
Msze święte w niedziele: 6, 7.30, 9 (radiowa), 10.30* (dla przedszkolaków), 10.30 (dla
dzieci), 11.45 (suma), 13, 16, 19, 19* (dla studentów);
w dni powszednie: 6, 7, 7.30**, 8, 9, 12, 16.30**, 17**, 18, 19**
Spowiedź w niedziele: podczas każdej Mszy św.; w dni powszednie: 6  12, 17  19.30,
w I piątek miesiąca: 6  12, 15.30  19.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku: 9.30  16.30**
(oznaczenia miejsc: * w dolnym kościele, ** w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej)
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decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego”. Święto ma mieć
charakter państwowy. Za dzień chrztu Mieszka ogólnie uznaje się 14 kwietnia, po‐
nieważ w tym dniu w 966 r., wg kalendarza juliańskiego (a taki wtedy obowiązy‐
wał) przypadała Wielka Sobota, a w tamtych wiekach uroczyście sakramentu
chrztu świętego udzielano podczas liturgii Wigilii Paschalnej.
Święte Triduum Paschalne
Dokumenty Kościoła pouczają nas, że „Największe misteria ludzkiego Odku‐
pienia sprawuje Kościół co roku, począwszy od Mszy wieczornej Wielkiego Czwart‐
ku aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. Czas ten słusznie jest
określany jako Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i wskrzeszone‐
go. Nazywa się go Triduum paschalnym, ponieważ uobecnia się wtedy i uskutecz‐
nia misterium Paschy, to jest przejścia Pana z tego świata do Ojca”.
Święte Triduum zaczyna się wieczorną Mszą św. Wieczerzy Pańskiej w Wiel‐
ki Czwartek. Jest ona jakby „sa‐
kramentalnym prologiem” tego, co
będziemy celebrować w następnych
dniach. Pod osłoną sakramental‐
nych znaków uobecnia się to samo
misterium Śmierci Pana Jezusa,
które upamiętniamy w liturgii
Wielkiego Piątku. W Wielki Czwar‐
tek dziękujemy w szczególny spo‐
sób za sakramenty: Eucharystii
i Kapłaństwa.
Wielki Piątek i Wielka Sobota
to dni, w czasie których Kościół nie
sprawuje Eucharystii. Wspomina‐
my wtedy śmierć Jezusa i Jego spo‐
czynek w grobie. Wigilia Paschalna
rozpoczynająca się po zapadnięciu
nocy Wielkiej Soboty należy już do
Niedzieli Zmartwychwstania i sta‐
nowi moment kulminacyjny całego
Paschalnego Triduum, którego
zwieńczeniem
będą
Nieszpory
Wielkiej Niedzieli. Od Wigilii Pas‐
chalnej do Nieszporów Niedzieli
Zmartwychwstania Pańskiego cele‐
brujemy pamiątkę zwycięstwa Pa‐
na Jezusa nad śmiercią, a okres
radości paschalnej obejmuje 50 dni
aż do Zesłania Ducha Świętego.
Liturgie dni Wielkiego Tygo‐
dnia odznaczają się nie tylko specyficznym bogactwem, pięknem i godnością ale
także szczególną mocą sakramentalną i skutecznością w ożywieniu życia chrześci‐
jańskiego. Zmarły niedawno wybitny polski liturgista – ks. Bogusław Nadolski
z troską przestrzegał przed błędnym rozumieniem Triduum Paschalnego jako
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przygotowania do Świąt Zmartwychwstania. Tymczasem Triduum Paschalne jest
już świętowaniem, przeżywaniem zbawczego dzieła Chrystusa. Ilekroć Ojcowie
Kościoła mówili o przeżywaniu świąt, podkreślali przyjęcie święta. Wzywali do te‐
go, aby chrześcijanie zgodzili się na ogarnięcie ich całych przez celebrowane miste‐
rium i to było warunkiem owocowania święta.
Często wybrzmiewające w tych dniach określenie „misterium paschalne” – to
„zbawczy czyn” – ratujące nas działanie Zbawiciela. Słowo „misterium” (posługuje
się nim św. Paweł) oznacza plan samego Boga dotyczący zbawienia ludzi wszyst‐
kich czasów i to właśnie Chrystus – Wcielony Syn Boży spełnił ten Boży plan. Wy‐
rażenie „paschalne” (pascha; hebr. –„przejście”) nawiązuje do wyjścia Izraelitów
z niewoli egipskiej. Dla chrześcijan oznacza to, że zbawiające działanie Chrystusa
jest przejściem – paschą, wyjściem z niewoli grzechu do wolności dzieci Bożych,
przejściem ze śmierci do życia, z ciemności grzechu ku życiu w światłości Chrystu‐
sa!
Z listu wielkanocnego św. Atanazego,
biskupa (†373): „To jest dopiero rzetelna
radość i prawdziwe święto, gdy się odrzuci
precz wszelkie zło... Idźmy za Panem i wy‐
pełnijmy Jego święto nie tylko słowami lecz
czynami”. Wszystkim uczestnikom Święte‐
go Triduum Paschalnego życzymy, aby
wiernie towarzysząc Chrystusowi w Jego
drodze od Wieczernika poprzez Kalwarię
i stając przy pustym grobie, w którym było
złożone Ciało ukrzyżowanego Zbawiciela
doświadczyli jak najpełniej radości i pokoju
ze spotkania ze Zmartwychwstałym Pa‐
nem! Niech On – Zwycięski umocni do wal‐
ki z grzechem i do czynienia dobra. Niech
napełni serca nową nadzieją i Swoim świa‐
tłem! Pan Zmartwychwstał i żyje! Alleluja!
Bądźmy głosicielami i odważnymi świad‐
kami tej Dobrej Nowiny!

Nabożeństwa
niedziela:
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
I czwartek miesiąca:
piątek:
sobota:

18.00 – Nabożeństwo Eucharystyczne
18.30 – Nabożeństwo do św. Wincentego a Paulo
17.30 – Nowenna do św. Judy Tadeusza
18.30 – Nabożeństwo do św. Józefa
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszej Krwi Jezusa
17.30 – Nowenna ku czci Świętego Jana Pawła II
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa
9.30 – Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej
Objawiającej Cudowny Medalik
I sobota miesiąca: 11.00 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

