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Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 

  

Gazetka Parafii Narodzenia Pańskiego  
w Pajęcznie 

 
 

Drodzy Parafianie! 
    Przed nami dni, na które Kościół czeka cały rok. Niosą one ze sobą 
rozważanie największych tajemnic naszej wiary. Dni wyjątkowe, w których 
uświadamiamy sobie jak wielką miłością Bóg ukochał człowieka. Niestety 
sytuacja zagrożenia w jakiej się znaleźliśmy, nie pozwala nam przeżywać 
tego czasu w sposób wspólnotowy. Nie znaczy to jednak, że są to zwykłe 
dni. Zachęcamy Was do tego, by w skupieniu i w ciszy domów, rozważyć 
treści poszczególnych wydarzeń zbawczych.  
   Dla nas wszystkich jest to trudny czas, w którym niejednokrotnie zatęsk-
nimy za TYM, którego mieliśmy na „wyciągnięcie ręki”. Przez tą tęsknotę, 
możemy jednak jeszcze bardziej docenić „TO, CO” może nam trochę 
spowszedniało. 
   Pragniemy poinformować, że w tym roku, jesteście zdani na przeżywanie 
liturgii poszczególnych dni w Waszych domach. Zgodnie z zarządzeniami 
państwowymi we wszelkich celebracjach liturgicznych nie może uczestni-
czyć więcej niż 5 osób. Wychodząc temu naprzeciw, chcemy poinformo-
wać, że na profilu facebook’owym naszej parafii będą prowadzone trans-
misje na żywo z poszczególnych nabożeństw. Także w środkach masowe-
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go przekazu, z pewnością będzie możliwość obejrzenia transmisji z po-
szczególnych celebracji. W tym roku w kościołach nie będzie dekoracji 
związanych z „Ciemnicą”, ani „Grobu Pańskiego”, gdyż nie ma możliwo-
ści organizowania jakichkolwiek adoracji. Nie będzie także tradycyjnego 
poświęcenia pokarmów w Wielką Sobotę w kościele. Zamiast tego ma 
mieć miejsce obrzęd błogosławieństwa  posiłku, w domu, przed śniada-
niem wielkanocnym. Formuła tego obrzędu znajduje się w naszej gazetce. 
W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie będzie procesji rezurekcyj-
nej. 
   Z wielką nadzieją i tęsknotą czekamy dnia, kiedy będziemy mogli jako 
wspólnota parafialna, zjednoczyć się na nowo w naszym parafialnym wie-
czerniku, kiedy będziemy mogli wspólnie stanąć pod krzyżem, a następnie 
przekonać się o pustym grobie.  
   Niech ten wyjątkowy czas, będzie dla nas wszystkich umocnieniem wiary 
i zatęsknieniem za TYM, który zbawił świat. 

Wasi duszpasterze 

Plan transmisji Triduum Paschalnego na facebook’u parafialnym: 
 
 

Msza święta Wieczerzy Pańskiej – godz. 18.00 
 
 

Droga krzyżowa – godz. 15.00 
Liturgia Męki Pańskiej – godz. 18.00 

 
 
 

Liturgia Wigilii Paschalnej – godz. 20.00 
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NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 
 

Zostawmy gałązki,  
szaty swe na drodze, 
po której Pan Jezus  
wchodzi tak ubodze. 
On idzie nas zbawić,  

śmierć zwyciężyć śmiercią 
będziemy Go chwalić  
śpiewając pieśń serca... 

 
   Zwycięstwo i pokora – taki obraz maluje przed nami Słowo dzisiejszej 
Ewangelii. Idąc w procesji z palmami wspominamy uroczysty wjazd Jezusa 
do Jerozolimy. Śpiewając Hosanna wierzymy w ostateczne zwycięstwo 
Chrystusa, wierzymy, że dziś Jerozolimą, do której wstępuje Zbawiciel, jest 
nasze serce. Syn Dawida, Król aniołów, zasiadający w niebie na tronie, do-
siada osiołka, aby spełnić zapowiedzi proroków o królu cichym  
i niosącym pokój. Bóg okazuje swą moc, wybierając ubóstwo. Zwycięża 
pokorą... Jego moc okazuje się w słabości. Niedziela Palmowa rozpoczyna 
Wielki Tydzień. Już za kilka dni Król, tak radośnie i uroczyście witany  
w Świętym Mieście, zostanie wyśmiany, skazany na śmierć i ukrzyżowany. 
Zwycięskie „Hosanna” zamieni się w upokarzające „Ukrzyżuj!” A my? Za 
kim dziś idziemy? Kogo witamy w świątyni swojej duszy? Czy odważymy 
się pójść z Chrystusem do Jerozolimy i być przy Nim do końca? Trudno 
jest odnaleźć się w świętach, przychodząc dopiero w Wielką Sobotę... Naj-
ważniejsza droga zbawienia zaczyna się właśnie teraz. Dziś. Trzeba naj-
pierw doświadczyć miłującego spojrzenia Mistrza, smaku Ostatniej Wie-
czerzy, aby znieść „zgorszenie krzyża”. Trzeba najpierw wiernie trwać  
z Chrystusem Ukrzyżowanym, aby pusty grób przemówił do nas nadzieją 
Zmartwychwstałego. Idźmy więc rozważając tajemnice zbawienia... 

           S. Mirka 
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ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 
 

Szczytem całego roku liturgicznego  
i przeżywanego Wielkiego Tygodnia jest 
czas Świętego Triduum Paschalnego Męki 
i Zmartwychwstania Jezusa. Wielki Czwar-
tek, Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela 
Wielkanocna – najważniejsze w roku liturgicz-
nym dni – uobecniają nam Mękę, Śmierć  

i Zmartwychwstanie Chrystusa. Czas Triduum Paschalnego rozpoczyna się 
wieczorną Mszą Wielkiego Czwartku (Wieczerzy Pańskiej), a kończy II Nie-
szporami Niedzieli Wielkanocnej.  
   Słowo Pascha oznacza „przejście”. To właśnie ona jest głównym świętem 
Izraelitów. Aż po dzień dzisiejszy stanowi pamiątkę przejścia z egipskiej niewoli 
przez Morze Czerwone do Ziemi Obiecanej im przez Boga. Pascha Jezusa 
Chrystusa oznacza Jego przejście ze śmierci do życia, z tego świata do Ojca. 
Pascha wierzących w Chrystusa dokonuje się nie przez Morze Czerwone, lecz 
przez sakramenty, w których przechodzimy ze śmierci grzechu do całkowicie 
nowego życia.  

Misterium Chrystusa Ukrzyżowanego 
   Wieczorem w Wielki Czwartek w kościołach parafialnych i zakonnych od-
bywa się Msza Wieczerzy Pańskiej. Przed rozpoczęciem liturgii opróżnia się ta-
bernakulum, w którym przez cały rok przechowywany jest Najświętszy Sakra-
ment. Odtąd aż do Nocy Zmartwychwstania pozostaje ono puste.  
   Msza święta ma bardzo uroczysty charakter. Jest dziękczynieniem za usta-
nowienie Eucharystii i kapłaństwa służebnego, a także 
przypomnieniem testamentu miłości pozostawionego 
przez Jezusa. Ostatnia Wieczerza, którą Jezus spożywał  
z Apostołami, była tradycyjną ucztą paschalną. Wszystkie gesty  
i słowa Pana, błogosławieństwo chleba i wina nawiązują do ży-
dowskiej tradycji. Jednak Chrystus nadał tej uczcie nowy sens. 
Mówiąc, że poświęcony chleb jest Jego Ciałem, a wino Krwią, 
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ustanowił Eucharystię. Równocześnie nakazał Apostołom: „To czyńcie na Mo-
ją pamiątkę”. Tradycja upatruje w tych słowach ustanowienie służebnego ka-
płaństwa, szczególne włączenie Apostołów i ich następców w jedyne kapłań-
stwo Chrystusa. O przykazaniu miłości przypomina nam szczególnie obrzęd 
Mandatum – obmycia nóg. 

   Po Mszy św. ma miejsce procesja do tzw. ciemnicy. Tam rozpoczyna się ado-
racja Najświętszego Sakramentu. Wymownym znakiem odejścia Jezusa, który 
po Ostatniej Wieczerzy został pojmany, jest ogołocenie centralnego miejsca 
świątyni, czyli ołtarza. Aż do Wigilii Paschalnej ołtarz pozostaje bez obrusa, 
świec i wszelkich ozdób. 

 
   Wielki Piątek to dzień Krzyża. Po południu odprawiana 
jest Liturgia Męki Pańskiej. Celebrans i asysta wchodzą  
w ciszy. Przed ołtarzem przez chwilę leżą krzyżem, a po mo-
dlitwie wstępnej czytane jest proroctwo o Cierpiącym Słudze 
Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków. Następnie czyta się 
lub śpiewa, zwykle z podziałem na role, opis Męki Pańskiej 

według św. Jana.  
   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 Wielkiego Piątku jest adoracja Krzyża. Za-
słonięty fioletowym suknem Krzyż wnosi się przed ołtarz. Celebrans stopnio-
wo odsłania ramiona Krzyża i śpiewa trzykrotnie: „Oto drzewo Krzyża, na któ-
rym zawisło zbawienie świata”, na co wierni odpowiadają: „Pójdźmy  
z pokłonem”. Po liturgii Krzyż zostaje w widocznym i do-
stępnym miejscu, tak by każdy wierny mógł go adorować. 
Jest on aż do Wigilii Paschalnej najważniejszym punktem w 
kościele. Przyklęka się przed nim, tak jak normalnie przy-
klęka się przed Najświętszym Sakramentem. Po adoracji 
Krzyża z ciemnicy przynosi się Najświętszy Sakrament  
i wiernym udziela się Komunii Świętej.  
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   Ostatnią częścią liturgii Męki Pańskiej jest procesja do Grobu Pańskiego. Na 
ołtarzu umieszczonym przy Grobie lub na specjalnym tronie wystawia się Naj-
świętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem – 
symbolem całunu, w który owinięto Ciało zmarłego Chrystusa.  

 

Misterium Chrystusa Pogrzebanego 
   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 Matka Boża. Dla-
tego też każda sobota jest w Kościele dniem maryjnym. W tym dniu nie spra-
wuje się Eucharystii. Jedyną liturgią sprawowaną w tym dniu jest celebracja Li-
turgii Godzin. W Wielką Sobotę warto pielęgnować zwyczaj nawiedzania Gro-
bów Pańskich w pobliskich świątyniach. Jest to forma pielgrzymki pokutnej  
i okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu.  

 
Misterium Chrystusa Zmartwychwstałego 

   Wigilia Paschalna to najważniejsza celebracja liturgiczna w Kościele w ca-
łym roku liturgicznym. Rozpoczyna ona świętowanie Zmartwychwstania Chry-
stusa. Celebrowana jest w Wielką Noc i jest matką wszystkich wigilii.  

Wigilia Paschalna rozpoczyna się Liturgią Światła. Na ze-
wnątrz kościoła kapłan święci ogień, od którego następnie 
zapala się Paschał - wielką woskową świecę, która symbolizu-
je zmartwychwstałego Chrystusa. Na paschale 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 gwoździ, symbolizują-
cych rany Chrystusa, oraz aktualną datę.  
   Następnie paschał ten wnosi się do okrytej mrokiem świątyni, a wierni zapa-
lają od niego swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło. Niezwykle 
wymowny jest widok rozszerzającej się jasności, która w końcu wypełnia cały 
kościół. Zwieńczeniem obrzędu światła jest uroczysta pieśń – Exultet (Pochwa-
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ła Paschału), która zaczyna się od słów: „Weselcie się już, zastępy Aniołów  
w niebie! Weselcie się, słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawie-
nie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!”.  
  Dalsza część Liturgii Paschalnej to czytania przeplatane psalmami. Przypomi-
nają one całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyj-
ście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza, aż do 
Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa.  
    

   Tej nocy powraca po blisko pięćdziesięciu dniach 
uroczysty śpiew „Alleluja”. Celebrans dokonuje po-
święcenia wody, która przez cały rok będzie służyła 
przede wszystkim do chrztu. Na wzór pierwotnych 
wspólnot chrześcijańskich, w noc paschalną chrzci się 
katechumenów, udzielając im zarazem bierzmowania  

i pierwszej Komunii św. Wszyscy wierni odnawiają swoje przyrzeczenia 
chrzcielne, wyrzekając się grzechu, szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła 
oraz wyznając wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.  
   Wigilia Paschalna kończy się Eucharystią – paschalnym Sakramentem Chry-
stusa zmartwychwstałego. Pozdrowieniem uczniów Chrystusa w tym dniu są 
słowa: 
 

 
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja! 

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja! 
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OGŁOSZENIA 

 Zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami podczas Mszy świętej może być 
maksymalnie 5 osób. Pierwszeństwo mają ci, którzy zamówili intencję. 

 Jest możliwość przełożenia na późniejszy termin intencji wyznaczonej w ko-
ściele parafialnym na godz. 15:00 w niedzielę (Msza święta zbiorowa) i w ko-
ściele w Niwiskach Górnych na godz. 18.00 w czwartek (Msza święta zbioro-
wa)  – w tym celu proszę o kontakt telefoniczny – 504680697 (ks. proboszcz) 

 Bardzo proszę o zrozumienie i nie stawianie nas w trudnej sytuacji.  

 Zachęcamy także do uczestniczenia we Mszach świętych za pośrednictwem 
środków masowego przekazu, a zwłaszcza we Mszach świętych transmitowa-
nych z naszego kościoła parafialnego i kościoła w Niwiskach Górnych. Na fa-
cebook’u naszej parafii będą transmitowane wszystkie niedzielne Msze święte 
(do momentu zniesienia wydanego zarządzenia).  

 Ponadto każdego dnia o godzinie 20:30 prowadzona jest transmisja modlitwy 
różańcowej z Kaplicy Świętych Dzieci Fatimskich. To wyjątkowa modlitwa,  
w której kapłani w kościele, a wierni w domach jednoczą się na modlitwie. 
Ostatnie dni pokazały, że modli się z nami ponad 300 osób, nie tylko z naszej 
parafii, także z innych miejscowości, a nawet spoza granic naszej Ojczyzny. 

 Dla osób, które pragną w niedzielę przyjąć Komunię Świętą, będzie ona udzie-
lana w kościele parafialnym o godz. 9:00, 13:15 i 16:15; a w kościele  
w Niwiskach Górnych o godz. 10:15 i 12:00 /z zachowaniem zarządzenia od-
nośnie ilości osób mogących jednorazowo przebywać w kościele/ 

 Codziennie jest możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej w kościele para-
fialnym w godzinach 8:00-10:00 oraz 15:00-17:00, a w kościele w Niwiskach 
Górnych w godzinach 18:30-19:00. W Wielki Czwartek i Wielki Piątek spo-
wiedź święta także w godz. 20:00-22:00. 

 Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej, będzie mogła być sprawowana, do-
piero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół i parafii. 
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