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Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

Z okazji
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
wszystkim Parafianom i Gościom
składam serdeczne życzenia pełnej
nadziei radości płynącej
ze zwycięstwa Życia nad śmiercią.
Niech Święty Czas Triduum Paschalnego
przygotuje nas na przyjęcie
Prawdy o Bożej Miłości
i wypełni każdy dzień życia
wiarą i ufnością
Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk

Jezus żyje
Oddech spowalnia – litery przeżyć
kładzie słabą, drżącą dłonią,
wylewa serc ekstazę miłości
czerpanej u źródła prawdy,
obnaża boleść płótno całunu.
On – światło sieje
w mieszkaniach serc XXI wieku
znaki czyniąc cudne,
doznania odebrane duszą,
modlitwa przykrywa przestrzeń radośnie
sztandar Bożej miłości zwycięsko wieje
powity w biel i kroplę sprawiedliwą.
Jezus żyje!
go-ja

Jezu, rozpięty na ramionach krzyża,
z miłości do grzesznego człowieka,
złożyłeś dar z siebie na ołtarzu nieba,
abyśmy mogli rozpocząć nowe życie…
Mistrzu, wypijając gorzki kielich ludzkich grzechów,
zatopiłeś się w niewypowiedzianym cierpieniu,
lecz bez cienia skargi…
Chryste, spraw byśmy przestali być Judaszami,
skłonnymi sprzedać swe wartości,
za marne trzydzieści srebrników…
W ogromie swego miłosierdzia, spójrz na nas
z kalwaryjskich ścieżek i wlej nadzieję w serca,
na przyjście ożywczego poranka dnia trzeciego,
rozbrzmiewającego
dźwiękiem
rezurekcyjnych
dzwonów.

Duszpasterzom i całej społeczności
parafialnej życzymy, by te radosne
święta, rozkwitły w Waszych sercach
zwycięską mocą Zmartwychwstałego
Jezusa Chrystusa i przyniosły nadzieję
na kolejne budzące się dni.

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej
%Serdecznie zapraszam %
wszystkich Parafian do udziału
w Drodze Krzyżowej ulicami naszej Parafii,
która odbędzie się we wtorek 18 marca 2008 r.
Poprzedzona ona zostanie Koronką do Św. Antoniego o
godz. 16.40 oraz Nowenną i Mszą Św. o godz. 17. 00.
Następnie wyruszymy na Drogę Krzyżową wyrażając
naszą wiarę w Prawdę o Bogu –
Człowieku, który umarł na krzyżu dla
naszego zbawienia.
Wspólną modlitwę zakończymy przy krzyżu
na placu budowy nowego kościoła.

Ks. Proboszcz
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Kończy się Wielki Post, rozpoczyna
się Triduum Paschalne.
Czas, w którym w sposób szczególny
wspominamy mękę i śmierć naszego
Pana Jezusa Chrystusa, aby następnie radośnie
świętować Jego Zmartwychwstanie.
W tych wydarzeniach zawarta jest najgłębsza
Tajemnica wiary, którą z dumą wyznajemy.
Życzymy wszystkim, aby te Święta były okazją do
spotkania z najbliższymi, czasem budowania
prawdziwej wspólnoty i czasem prawdziwej radości
wypływającej z serca.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie
odrodzenie duchowe, napełni wszystkich spokojem i
wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z
ufnością patrzeć w przyszłość.
Jednocześnie pragniemy podziękować wszystkim ,
którzy okazali hojne serca i wsparli darami
wielkanocną zbiórkę żywności. Szczególne
podziękowanie składamy naszym drogim sponsorom,
którzy również i w tym roku wsparli naszą akcję.

W imieniu Parafialnej Caritas
Bogusława Niesporek

Miłosierdzie Boże
Cóż Ci dać mogę Panie?
boleść z cierpienia
radością tkaną
słońcem złoconą codzień rano
kłosy pszeniczne chlebie żywota
wiatrem puszyste
dojrzałe nieba
zdrowaśki ziaren cudnego chleba
płomień miłości od s. Faustyny
z Karmelu Góry habity w brązie
modłę ślą codzienną –
łzę pokory łączę niezmienną
klęczę przed Tobą w ufnej podzięce
słyszysz mnie przecież
Ty Wielki Boże
Wiarę, nadzieję i miłość u stóp Twych złożę
Jezu ufam Tobie
Miłosierdzie Boże – dla mnie
dla Ciebie siostro i bracie
przyjmij Je w serca swego komnacie
go-ja

Alleluja! Jezus żyje! – Już Go dłużej
grób nie kryje (...)
Alleluja! Przezwyciężył – Jezus
czarta, co nas więził – W tej haniebnej
niewoli.
Niech radosne słowa wielkanocnej pieśni dodadzą
nam wiary, nadziei, ufności w to, że Bóg nas
kocha, bo przez Swoje Święte Zmartwychwstanie
dał nam wolność i siłę do pokonywania tego, co złe
a budowania dobra

Redakcja

Zaproszenie
Zapraszam wszystkich Parafian
do licznego udziału
w Triduum Paschalnym,
w nabożeństwach, adoracjach.
Szczególnie zapraszam do udziału w
uroczystościach Wigilii Paschalnej
i procesji rezurekcyjnej w sobotę
o godz. 19.00.
Zapraszam dzieci, młodzież,
rodziców, seniorów, Ochotniczą Straż
Pożarną, Panów Sołtysów do niesienia
feretronu Św. Antoniego, a także
wszystkich pozostałych.
W sobotę do kościoła przynieśmy
świece.
Zapraszam również na Mszę Św.
w Wielką Niedzielę o godz. 7.00.
Po Mszy Św. procesja eucharystyczna.
Niech liczne uczestnictwo
w uroczystościach
Wielkiego Tygodnia będzie
świadectwem naszej wiary
Ks. Proboszcz
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Triduum Paschalne
Porządek nabożeństw w Parafii Gołkowice

W Wielką Noc Zmartwychwstania Pańskiego.
Nabożeństwo to zakończy się uroczystą procesją
rezurekcyjną.

Wielki Czwartek
O godz. 18.00 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej
Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy po Mszy Św.
od 19.00 do 22.00
Porządek adoracji:
19.00 do 20.00 mieszkańcy Skrudziny i młodzież całej
parafii
20.00 do 21.00 mieszkańcy Gołkowic Dolnych
(adorację prowadzi Koło Radia Maryja)
21.00 do 22.00 mieszkańcy Gołkowic Górnych.
(prowadzą Zelatorzy Róż)

Wielki Piątek
Adoracja Pana Jezusa od 8.00 do 24.00
Porządek adoracji:
8.00 do 9.00 Siostry zakonne
9.00 do 10.00 mieszkańcy Skrudziny
10.00 Droga Krzyżowa dla wszystkich dzieci
11.00 do 12.00 seniorzy, emeryci i renciści
12.00 do 13.00 Róże Różańcowe
13.00 do 14.00 ministranci i lektorzy
14.00 do 15.00 adoracja prywatna
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego: Pani Alfreda
Biel
16.00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej na
sposób kalwaryjski
17.00 Liturgia Wielkiego Piątku
19.00 Gorzkie Żale
20.00 do 21.00 młodzież.
21.00 do 22.00 mieszkańcy Gołkowic
Dolnych ( Koło Radia Maryja)
22.00 do 23.00 mieszkańcy Gołkowic Górnych
(Zelatorzy Róż)
23.00 do 24.00 Droga Krzyżowa na sposób kalwaryjski.

Wielka Sobota
Adoracja Pana Jezusa od 8.00 do Wigilii Paschalnej
w Wielką Noc Zmartwychwstania Pańskiego:
Porządek adoracji:
8.00 do 9.00 Siostry zakonne
od 9.00 do 10.00 mieszkańcy
Skrudziny
10.00 do 11.00 wszystkie dzieci
11.00 do 12.00 ministranci i lektorzy
12.00 do 13.00 Róże Różańcowe
13.00 do 14.00 adoracja prywatna
14.00 do 15.00 młodzież
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego: starsi, seniorzy
i emeryci
16.00 do 17.00 adoracja prywatna
17.00 do 18.00 mieszkańcy Gołkowic Dolnych
(prowadzi Koło Radia Maryja)
18.00 do 19.00 mieszkańcy Gołkowic Górnych
(prowadzą Zelatorzy Róż)
O godz. 19.00 rozpocznie się nabożeństwo Wigilii
Paschalnej.

Poświecenie pokarmów
w Wielką Sobotę:
W Gołkowicach w Kościele o godzinie: 9.00;
10.00; 11.00 i 11.30. ( po poświeceniu
pokarmów pozostańmy na adorację)
W Skrudzinie w kaplicy o godzinie 11.00

Msze Święte
w Wielką Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny
Niedziela Wielkanocna 23 marca 2008 r.
Msze Św.:
7.00 i po niej procesja eucharystyczna dla uczczenia i
podkreślenia ważności tego wielkiego Święta
8.00 w Kaplicy w Skrudzinie
9.15
10.30
12.00
15.00 Nieszpory, po nich Msza Św.

Poniedziałek Wielkanocny 24 marca 2008 r.
Msze Św.:
7.00
8.00 w Kaplicy w Skrudzinie
9.15
10.30
12.00
Nie będzie Mszy Św. po południu!

Misterium paschalne
W trakcie Wielkiego Tygodnia – tygodnia, podczas którego każdy z
nas na nowo przybliża sobie i przeżywa najtrudniejsze, ale i zarazem
najbardziej doniosłe chwile z życia Jezusa, liturgia kościelna stosuje
określenie „Misterium Paschalne”. Czym ono jest? Co ono oznacza? Otóż
„misterium” to tajemnica, natomiast „paschalne” to wielkanocne.
Nazwa „Misterium Paschalne” to termin, którym określa się
następujące wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa: Śmierć,
Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie, a także zesłanie Ducha Świętego
na apostołów.
Jak wiemy śmierć i zmartwychwstanie Jezusa miały miejsce w dniach
żydowskiego święta Paschy. Owo święto obchodzono corocznie,
upamiętniając w ten sposób wyzwolenie narodu żydowskiego z egipskiej
niewoli. To wyzwolenie łączyło się z przymierzem zawartym między
Bogiem i ludem izraelskim, który dzięki doświadczeniu opieki Bożej i
przyjęciu Bożych zobowiązań – Dekalogu - zdobył świadomość swojej
tożsamości - stał się ludem wybranym, szczególną własnością Boga,
ludem przymierza. Co więcej, wyzwolenie spod egipskiego uciemiężenia
łączyło się z obietnicą „krainy mlekiem i miodem płynącej”, którą
ocalony lud miał posiąść na własność.
Zbieżność śmierci i zmartwychwstania Jezusa z żydowskim świętem
Paschy akcentuje wyjątkowy, zbawczy charakter tych wydarzeń. One są
wyzwoleniem wszystkich ludzi z niewoli grzechu, cierpień i ograniczeń,
śmierci i szatana.
Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa jest nowym, a zarazem
ostatecznym przymierzem między Bogiem a ludzkością - dzięki niemu
powstaje nowy lud Boży - Kościół, który kieruje się ku ziemi obiecanej,
ku "nowemu niebu i nowej ziemi".

Sylwia
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Peregrynacja Relikwii
Relikwii
bł. Karoliny Kózkówny
Modlitwa
o kanonizację bł. Karoliny Kózkówny

Wiktor Skworc, Biskup Tarnowski
Boże
Wszechmogący,
który
tajemnice Królestwa objawiasz pokornym i
ubogim, Ty prowadziłeś bł. Karolinę do świętości
drogą wytrwałej modlitwy, sumiennego spełniania
codziennych obowiązków, zaangażowania w
parafialne apostolstwo i wierności Twojej nauce aż
do śmierci.
Dopomóż mi trwać - jak Ona - na modlitwie,
uczynić pracę służbą Tobie i bliźnim oraz gorliwie
podejmować apostolskie dzieła we wspólnocie Kościoła. Wzmocnij mnie, Panie, twą łaską, abym w
obliczu przeciwności - za przykładem bł. Karoliny
- swoją postawą chrześcijańską, a kiedy trzeba będzie nawet ofiarą życia, świadczył, że tylko Ty
jesteś prawdziwym Życiem i najwyższym Dobrem.
Proszę Cię, Boże Wszechmogący, aby bł. Karolina mogła zostać ukazana w chwale świętych
Kościoła. Oby za jej przykładem i wstawiennictwem młodzi ludzie XXI wieku odważnie szli drogą ewangelicznych błogosławieństw stając się
światłem świata i solą ziemi, a wszyscy zagubieni i
poszukujący Prawdy odnajdowali drogę do Ciebie.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
10 czerwca 2007 r. przypadała 20-ta
rocznica
beatyfikacji
bł.
Karoliny
Kózkówny.
Z tej
okazji
Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży zainicjowało
Ogólnopolską Peregrynację Relikwii bł.
Karoliny, która jest jego patronką.
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Tarnowskiej
przyjęło patronat nad Peregrynacją Relikwii w naszej Diecezji.
Peregrynacja odbywa się w cyklu tygodniowym (od piątku do
piątku) w parafiach, które wyrażą chęć przyjęcia Relikwii.
W naszej parafii nie ma oddziału K.S.M. więc inicjatywę
sprowadzenia i organizacji Peregrynacji Relikwii bł. Karoliny
Kózkówny przejął Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Miejmy
nadzieję, że uroczystość ta rozbudzi ducha wśród młodzieży i
stanie się zalążkiem do utworzenia Parafialnego K.S.M.
Po uzgodnieniu z ks. Proboszczem Kazimierzem Koszykiem
ustalono tygodniowy program adoracji bł. Karoliny
Kózkówny. Po każdej Mszy św. będzie odmawiana modlitwa
bpa Wiktora Skworca o kanonizację bł. Karoliny Kózkówny, a po
wieczornym nabożeństwie będzie prowadzona adoracja przy Jej
Relikwiach.
Piątek 4.04.2008 godz.17.30
Powitanie Relikwii bł. Karoliny Kózkówny w kościele parafialnym.
Młodzieżowa Grupa Apostolska z ks. katechetą Krzysztofem
Migaczem poprowadzi adorację oraz Drogę Krzyżową.
Temat: „Na drodze miłości do rodziców i rodzeństwa”.

Sobota 5.04.2008
Młodzieżowa Grupa poprowadzi adorację bł. Karoliny oraz Apel
Jasnogórski.
Temat: „Na drodze troski o czystość duszy i ciała”.
Niedziela 6.04.2008
Będzie okazją po każdej Mszy św. do indywidualnej modlitwy
przy Relikwiach bł. Karoliny.
Poniedziałek 7.04.2008
Parafialny Oddział Caritas poprowadzi adorację z bł. Karoliną
Kózkówną.
Temat: „Na drodze służby bliźnim”.
Wtorek 8 04.2008
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej poprowadzi adorację oraz
Różaniec z bł. Karoliną.
Temat: „Zaproszenie do sprawdzianu wiary”.
Środa 9. 04.2008 godz. 16.30
Relikwie bł. Karoliny Kózkówny zostaną przewiezione do Kaplicy
w Skrudzinie.
Po Mszy św. adorację poprowadzą mieszkańcy wsi Skrudziny i
Gabonia-Praczki.
Temat: „Na drodze walki z grzechem”.
W Kaplicy Relikwie będą przebywać do czwartku do godz. 10.00
Czwartek 10. 04.2008
Od godz. 10.00 wizyta z Relikwiami bł. Karoliny u chorych,
którzy wyrażą chęć przyjęcia Relikwii w swoich domach.
Szafarze Komunii św. poprowadzą wizytę z Relikwiami bł.
Karoliny u chorych oraz adorację po wieczornej Mszy Św. w
Kościele Parafialnym, kontynuując modlitwę za chorych.
Temat: „Na drodze życia Eucharystią”.
Na to wieczorne nabożeństwo zapraszamy szczególnie rodziny
chorych.
Piątek 11. 04 2008.
Pożegnanie Relikwii bł. Karoliny Kózkówny poprowadzi ks.
Proboszcz Kazimierz Koszyk .
Peregrynacja Relikwii bł. Karoliny Kózkówny w naszej Parafii,
przypada w okresie III-ej rocznicy śmierci naszego umiłowanego
Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II, patrona naszych
szkół. Dlatego też, zachęcamy wszystkie grupy, aby w
codziennych adoracjach włączyli również modlitwę o
kanonizację Ojca Świętego Jana Pawła II.
Zachęcamy dzieci, młodzież oraz dorosłych do aktywnego
udziału w nabożeństwach podczas Peregrynacji Relikwii bł.
Karoliny Kózkówny. Dla nas bł. Karolina może stać się
doskonałym przykładem, źródłem inspiracji oraz wsparciem w
codziennych trudach.
Prezes
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
Jan Gomółka

W wielkanocną Niedzielę

Zbliża się Wielkanoc najstarsze święto chrześcijaństwa,
obchodzone na pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa. W tych
niezwykłych dniach zatrzymujemy się na chwilę nad
egzystencją ludzką. Zastanawiamy się nad swym życiem.
Jednak Wielkanoc poprzedza 40 dniowy Post, który pomaga się
przygotować na przeżywanie tych wielkich świąt. Są z nimi też
związane rozmaite i ciekawe zwyczaje i tradycje.
Wielki Tydzień rozpoczyna się od Niedzieli Palmowej. Kiedyś
nazywano ją kwietną lub wierzbną. Palemki – rózgi wierzbowe, gałązki
bukszpanu, malin, porzeczek – ozdabiano kwiatkami, mchem, ziołami,
kolorowymi piórkami. Po poświeceniu palemki biło się nią lekko
domowników, by zapewnić im szczęście na cały rok. Połkniecie jednej
poświeconej bazi wróżyło zdrowie i bogactwo. Zatknięte za obraz lub
włożone do wazonów palemki chroniły mieszkanie przed nieszczęściem i
złośliwością sąsiadów.
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Przed Wielkanocą robimy świąteczne porządki. Nie tylko po to by
mieszkanie lśniło czystością. Porządki mają w tym okresie szczególne
znaczenie wraz z kurzem wymiatamy z mieszkania zimę, a z nią wszelkie
choroby i nieszczęścia.
Kolejnym ważnym dniem Wielkiego Tygodnia jest Wielka Środa.
Młodzież, zwłaszcza chłopcy, topili tego dnia Judasza. Ze słomy i starych
ubrań robiono wielka kukłę, którą następnie wleczono na łańcuchach po
całej okolicy. Przy drodze ustawiali się gapie, którzy okładali kukłę
kijami. Na koniec wrzucano „zdrajcę” do stawu lub bagienka.
Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się dźwięk kołatek. Obyczaj
ten był okazją do urządzania psot. Młodzież biegała po mieście z
grzechotkami, hałasując i strasząc przechodniów. Do dziś zachował się
zwyczaj obdarowywania dzieci w Wielkim Tygodniu grzechotkami. W
równie widowiskowy sposób rozstawano się też ze śledziem – kolejnym
symbolem wielkiego postu. Z wielką radością i satysfakcją „wieszano”
go, czyli przybijano rybę do drzewa. W ten sposób karano śledzia za to,
że przez sześć niedziel „wyganiał” z jadłospisu mięso.
Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie
należało tego dnia poświęcić koszyczek (lub wielki kosz) z jedzeniem.
Nie mogło w nim zabraknąć baranka (symbolu Chrystusa
Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin (na znak, że kończy się post).
Święcono też chrzan, – bo „gorycz męki Pańskiej i śmierci została
zwyciężona przez słodycz zmartwychwstania”, masło – oznakę
dobrobytu – i jajka – symbol narodzenia. Święconkę jadło się
następnego dnia, po rezurekcji. Tego dnia święcono też wodę.
Uwaga dziewczyny – jeżeli w Wielką Sobotę obmyjecie twarz w
wodzie, w której gotowały się jajka na święconkę, to znikną piegi i inne
mankamenty urody!
W Wielką Niedzielę poranny huk petard i dźwięk dzwonów miał
obudzić śpiących w Tatrach rycerzy, poruszyć zatwardziałe serca
skąpców i złośliwych sąsiadów. Po rezurekcji zasiadano do świątecznego
śniadania. Jajo – króluje na wielkanocnym stole, jest symbolem życia i
odrodzenia. Tradycja pisanek i dzielenia się święconym jajkiem sięga
daleko w przeszłość. Już starożytni Persowie wiosną darowali swoim
bliskim czerwono barwione jaja. Zwyczaj ten przyjęli od nich Grecy i
Rzymianie. Rumuńskie przysłowie ludowe mówi:, „Jeśli my,
chrześcijanie zaprzestaniemy barwienia jaj na czerwono, wówczas
nastąpi koniec świata”. Czerwone pisanki mają ponoć moc magiczną i
odpędzają złe uroki, są symbolem serca i miłości. Jajko jest formą
najbardziej doskonałą. Zawiera wszystkie konieczne dla odżywienia
organizmu składniki: białko, tłuszcz, sole mineralne i witaminy. Ma około
100 kalorii. Na stole nie mogło zabraknąć baby wielkanocnej i dziada, –
czyli mazurka. Wyrazem wielkanocnej radości rodziny może być po
zakończeniu śniadania, wspólna zabawa – zwana szukaniem zajączka,
czyli małej niespodzianki dla każdego.
Lany Poniedziałek
Lany poniedziałek zwany śmigus-dyngus lub święto lejka – to zabawa,
którą wszyscy doskonałe znamy. Oblewać można było wszystkich i
wszędzie. Zmoczone tego dnia panny miały większe szanse na
zamążpójście. A jeśli któraś się obraziła – to nieprędko znalazła męża.
Wykupić się można było od oblewania pisanką – stąd każda panna
starała się, by jej kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak, wręczając
tego dnia pannie pisankę, dawał jej do zrozumienia, że mu się podoba.

Mariusz Łomnicki

Regina coeli – modlitwa czasu
wielkanocnej radości
W 1742 roku, Benedykt XIV polecił, aby w czasie okresu
wielkanocnego zastąpić „Pozdrowienie Anielskie” modlitwą „Regina
coeli” („Wesel się, Królowo”). Jest to modlitwa w której Maryja raduje
się zmartwychwstaniem swojego Syna.
Wydaje się, że prawdziwym źródłem powstania antyfony „Wesel się,
Królowo” jest „zmysł wiary”: głęboko wpisane w świadomość wiernych
przekonanie o udziale Maryi w męce i śmierci Chrystusa, Jej trwaniu pod
krzyżem. Zmartwychwstały Chrystus ukazał się najpierw swojej Matce,
chociaż o tym Ewangelie milczą. Ona, przez swoją wiarę i nadzieję,
zasłużyła na takie wyróżnienie.
W liturgii modlitwa „Regina coeli” śpiewana jest w miejsce modlitwy
Anioł Pański od Wielkanocy aż do Zesłania Ducha Świętego. Jest to
utwór nieznanego autorstwa (niekiedy przypisuje się autorstwo
świętemu Grzegorzowi Wielkiemu), śpiewany w liturgii franciszkańskiej

już w XIII wieku. Papież Mikołaj III (1277-1280) wprowadził ją do
brewiarza rzymskiego. Była tematem wielu utworów muzycznych, m. in.
młodego Mozarta.

Regina coeli, laetare, alleluia
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
V. Gaude et laetare, Virgo Maria, Alleluia,
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Oremus: Deus qui per resurrectionem Filii tui,
Domini nostri Iesu Christi, mundum laetificare
dignatus es: praesta, quaesumus, ut per eius
Genetricem Virginem Mariam, perpetuae capiamus
gaudia vitae. Per eundem Christum Dominum
nostrum.

Królowo nieba, wesel się, alleluja,
Albowiem Ten, któregoś nosić zasłużyła, alleluja,
Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja,
Módl się za nami do Boga, alleluja.
V. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
R. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.
Módlmy się: Boże, któryś przez
zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego
Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, daj nam,
prosimy, abyśmy przez Matkę Jego, Najświętszą
Maryję Pannę, radości żywota wiecznego
dostąpili. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Ostatnie przesłanie Ojca Świętego
przygotowane na modlitwę Regina Coeli
3 kwietnia 2005 roku odczytane przez
arcybiskupa Leonardo Sandri
Najdrożsi bracia i siostry, także dziś rozbrzmiewa radosne Alleluja!
Dzisiejszy
fragment
Ewangelii św.
Jana
przypomina,
jak
Zmartwychwstały, wieczorem tamtego dnia, ukazał się Apostołom i
pokazał im swoje ręce i bok - znaki męki niezatarte również po
zmartwychwstaniu. Te chwalebne rany, które osiem dni później
pozwolił dotknąć niewiernemu Tomaszowi, objawiają Boże Miłosierdzie,
które tak umiłowało świat, że dało swojego Syna Jednorodzonego. Ta
tajemnica miłości Boga znajduje się w centrum dzisiejszej liturgii
niedzieli in Albis, poświęconej kultowi Miłosierdzia Bożego.
Ludzkości, która zdaje się być zagubiona i zdominowana przez siły zła,
egoizmu i strachu, Zmartwychwstały Pan ofiaruje miłość, która
przebacza, jedna i otwiera ducha na nadzieję. Ta miłość przemienia
serca i ofiaruje pokój. Jak konieczne jest światu zrozumienie i przyjęcie
Bożego Miłosierdzia.
Panie, który poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie objawiasz
miłość Ojca, wierzymy w Ciebie i z ufnością powtarzamy dziś: Jezu
ufam Tobie, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Liturgiczna
uroczystość Zwiastowania Pańskiego, którą obchodzić będziemy jutro,
zachęca nas do kontemplacji oczyma Maryi niezmierzonej tajemnicy tej
miłości miłosiernej, która wypływa z Serca Jezusowego. Wspomożeni
przez Nią, możemy wgłębić się w prawdziwy sens radości paschalnej,
która opiera się na tej pewności: Ten, którego Dziewica nosiła w swoim
łonie, który cierpiał i umarł dla nas, prawdziwie zmartwychwstał.
Alleluja.
Jan Paweł II
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Proste przepisy na

Pisanki
Pięknie
zdobione
jajka,
będące
symbolem odradzającego się życia, od
wieków zdobią polskie stoły podczas świąt wielkanocnych. Nie
powinno ich zabraknąć w koszyku ze święconką. Wprawdzie
przez lata sposoby barwienia i dekorowania jaj zmieniły się, ale
tradycja pozostała niezmienna. Najszybszą metodą barwienia jajek
jest zanurzanie ich w gorącej wodzie, w której rozpuszczony został
barwnik. Intensywność koloru zależy od tego, ile czasu jajo jest
zanurzone w kąpieli oraz od koloru skorupki. Tą metodą można również
barwić tylko fragmenty skorupki, kładąc jajo w naczyniu wypełnionym
taką ilością rozpuszczonego barwnika, by skorupka była w nim
zanurzona tylko do pewnego poziomu. Warto też pamiętać, że kolor
możemy utrwalić, zanurzając jajka w occie lub spryskując pisanki
lakierem do włosów. Piękne kolory skorupek można uzyskać, stosując
naturalne barwniki roślinne. Świeżo wyciśnięty, lekko zakwaszony sok z
buraka barwi pisankę na różne odcienie różu i czerwieni, sok z jagód –
na fioletowo, wywar z suchych łusek cebuli – na wszystkie odcienie
cieplej żółci aż do rudawego brązu, zaś woda, w której gotował się
szczypiorek lub świeża zielona trawa – na zielono. Jeśli na czystą
skorupkę naniesiemy wzór z roztopionego wosku, a następnie
zanurzymy jajko w roztworze barwnika, to zabarwią się tylko odsłonięte
fragmenty skorupki. Części ukryte pod woskiem nie zmienią koloru. Po
wyjęciu jajka z kąpieli wystarczy zetrzeć wosk miękką ściereczką.
Zabarwione na intensywny kolor skorupki można ozdobić misternymi
wzorkami. Metoda jest prosta: wystarczy szpilką lub ostro zakończonym
nożem „wydrapać” dowolne motywy. Uzyskany w ten sposób wzór jest
tak subtelny, że przypomina delikatną koronkę. To metoda dla
wytrwałych. Ta współczesna metoda zdobienia pisanek polecana jest
zwłaszcza dzieciom. Mogą one z barwnego papieru, cienkiego materiału
o ciekawym wzorze lub kolorowej samoprzylepnej folii wyciąć fantazyjne
elementy, a potem nakleić je na skorupkę tak, jak podpowiada im
wyobraźnia. W sklepach można kupić lakier do paznokci we wszystkich
niemal kolorach tęczy. Mając do wyboru taką paletą barw, nawet małe
dziecko będzie mogło bez problemu namalować na pisance żółtego
kurczaczka, błękitne niebo czy zieloną trawkę. Lakier należy nanosić na
skorupkę cienkim pędzelkiem, dołączonym do buteleczki z lakierem.
Małe dzieci nie lubią długo czekać na efekt swojej pracy. Ucieszą się,
jeśli będą mogły użyć lakieru szybko schnącego.
Mariusz Łomnicki

Niedziela
Miłosierdzia Bożego
(…)Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów dnia 23 stycznia 1995 roku wydała
dla diecezji polskich dekret, w którym poleca
dokonać zmiany nazwy II Niedzieli Wielkanocnej.
Nazywa się ona obecnie II niedzielą wielkanocną,
czyli Miłosierdzia Bożego. Dnia 5 maja 2000 roku
Kongregacja zdecydowała o rozszerzeniu tego
zarządzenia na cały Kościół. Dekret ten ma dla nas
znaczenie nie tylko prawne. Jest także pewnym
wzorem włączania nowej formy nabożeństwa do
Miłosierdzia Bożego w istniejącą od wieków
praktykę życia sakramentalnego i celebracji roku
liturgicznego. Istotnym elementem tego włączenia
jest wyraźniejsze ukazanie prawdy objawionej i
obecnej w życiu Kościoła, unikając działań
pomniejszających
konieczność
nawrócenia
osobistego lub przystępowania do sakramentów świętych. W dekrecie
Kongregacji czytamy m.in.: W obecnych czasach bardzo rozszerza się
wśród duchowieństwa i wiernych w polskim narodzie zrozumienie i idące
w ślad za nim nabożeństwo do "Miłosierdzia Bożego", czyli "Miłosiernego
Jezusa". Wskazuje na to wielki postęp w odnowie życia
sakramentalnego i coraz bardziej mnożące się dzieła miłosierdzia. Tego
rodzaju pobożność jakby ze swej istoty kieruje do Boga i Pana, który
"bogaty w miłosierdzie" winien być wysławiany szczególnie w Misterium

Paschalnym, gdzie miłosierdzie Boże najdoskonalej uwidacznia się
wobec wszystkich ludzi.
(…) Jak uczy dekret Kongregacji, Bóg "bogaty w miłosierdzie" winien
być wysławiany szczególnie w Misterium Paschalnym, gdzie miłosierdzie
Boże najdoskonalej uwidacznia się wobec wszystkich ludzi. Wszelkie
formy modlitwy, stare i nowe, powinny zmierzać do tego, aby wyraźniej
objawić tę prawdę. Chodzi więc o taki rodzaj modlitwy i refleksji, która
odsłania bogactwo darów miłosierdzia, ofiarowanych człowiekowi w
Eucharystii, w sakramencie pokuty, w liturgii godzin i każdej innej
celebracji liturgicznej. Nabożeństwo ma wynikać z liturgii i do niej
prowadzić, a nie stwarzać wrażenia, że dopiero poza liturgią na
nowennie do Miłosierdzia Bożego, rozumianej jako specjalne modlitwy
wraz z koronką, ktoś spotyka się z miłosiernym Jezusem i prosi Go o
dary Jego Serca.
Odkrycie Oktawy Zmartwychwstania jako szczególnego czasu
miłosierdzia jest dziś ważnym zadaniem dla poszczególnych wiernych i
całego duszpasterstwa. Znamy Wielki Post jako czas miłosierdzia. Mniej
znamy Okres Wielkanocny od tej strony. Mniej wtedy myślimy o darach
Bożego miłosierdzia. A przecież każdy dar, który jest ofiarowany nam,
jako potrzebującym pomocy, jest darem miłosierdzia. Jest nim także
chleb podany głodnym. Przede wszystkim jest nim chleb życia,
Eucharystia, sam Jezus. On przychodzi do nas jako Zmartwychwstały.
Przynosi owoce swej zbawczej męki. Przychodzi i mówi: Pokój wam.
Ufajcie, Jam zwyciężył świat.
Obraz Jezusa Miłosiernego ukazuje Pana jako zmartwychwstałego i
idącego do człowieka. On żyje, gdyż pokonał śmierć. Jako
zmartwychwstały przynosi wszystkim owoce Męki, przebitego boku,
daru Serca. Obraz jest więc także szczególną ikoną Eucharystii, choć nie
pojawia się na nim symbol chleba. Przypomina o tym, co się w
Eucharystii dzieje, a nie o jej zewnętrznych znakach. W Eucharystii
przychodzi do nas żywy Jezus i przynosi nam owoce swej Męki. My zaś
przyjmujemy Go z miłością, a otwieramy Mu drzwi serca słowami Jezu,
ufam Tobie. O ile klimat Wielkiego Postu szczególnie wyraża postawę
człowieka pokutującego i przystępującego do spowiedzi, to klimat
Okresu Wielkanocnego wyraża postawę człowieka wyzwolonego z
grzechu, który potrzebuje pokarmu na drogę codziennego życia, aby w
tej wolności wytrwać. Ten pokarm jest także darem miłosierdzia Boga,
który nie chce, aby Jego dzieci zaraz po otrzymaniu przebaczenia
wracały na utarte ścieżki złych przyzwyczajeń i grzechów. Pełniejsze
odkrycie darów paschalnych, jako darów miłosiernego Jezusa, jest dla
nas dużą szansą odnowy życia religijnego i zyskania nowego dynamizmu
ewangelizacyjnego.
Źródło:
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