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Szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana
jest Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej, i
rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. W
ciągu wieków otrzymywała różne określenia:
Dominica in palmis, Hebdomada VI die Dominica, Dominica indulgentiae, Dominica Hosanna,
Mała Pascha, Dominica in autentica. Niemniej,
była zawsze niedzielą przygotowującą do
Paschy Pana. Liturgia Kościoła wspomina tego
dnia uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, o którym mówią wszyscy czterej Ewangeliści (por. Mt 21,1-10; Mk 11,1-11; Łk 19,29-40;
J 12,12-19), a także rozważa Jego Mękę.

lem. Obie tradycje szybko się połączyły, dając
liturgii Niedzieli Palmowej podwójny charakter
(wjazd i Męka) . Przy czym, w różnych Kościołach lokalnych owe procesje przyjmowały rozmaite formy: biskup szedł piechotą lub jechał
na osiołku, niesiono ozdobiony palmami krzyż,
księgę Ewangelii, a nawet i Najświętszy Sakrament. Pierwszą udokumentowaną wzmiankę o
procesji w Niedzielę Palmową przekazuje nam
Teodulf z Orleanu (+ 821). Niektóre też przekazy
zaświadczają, że tego dnia biskupom przysługiwało prawo uwalniania więźniów (czyżby nawiązanie do gestu Piłata?).

To właśnie w Niedzielę Palmową ma miejsce
obrzęd poświęcenia palm i uroczysta procesja
do kościoła. Zwyczaj święcenia palm pojawił
się ok. VII w. na terenach dzisiejszej Francji. Z
kolei procesja wzięła swój początek z Ziemi
Świętej. To właśnie Kościół w Jerozolimie starał
się jak najdokładniej "powtarzać" wydarzenia z
życia Pana Jezusa. W IV w. istniała już procesja z
Betanii do Jerozolimy, co poświadcza Egeria.
Według jej wspomnień patriarcha wsiadał na
oślicę i wjeżdżał do Świętego Miasta, zaś zgromadzeni wierni, witając go w radości i w uniesieniu, ścielili przed nim swoje płaszcze i palmy. Następnie wszyscy udawali się do bazyliki
Anastasis (Zmartwychwstania), gdzie sprawowano uroczystą liturgię. Owa procesja rozpowszechniła się w całym Kościele mniej więcej
do XI w. W Rzymie szósta niedziela Przygotowania Paschalnego była początkowo wyłącznie
Niedzielą Męki Pańskiej, kiedy to uroczyście
śpiewano Pasję. Dopiero w IX w. do liturgii
rzymskiej wszedł jerozolimski zwyczaj procesji
upamiętniającej wjazd Pana Jezusa do Jerusa-

Dzisiaj odnowiona liturgia zaleca, aby wierni
w Niedzielę Męki Pańskiej zgromadzili się przed
kościołem (zaleca, nie nakazuje), gdzie powinno odbyć się poświęcenie palm, odczytanie
perykopy ewangelicznej o wjeździe Pana Jezusa
do Jerozolimy i uroczysta procesja do kościoła.
Podczas każdej Mszy św., zgodnie z wielowiekową tradycją czyta się opis Męki Pańskiej
(według relacji Mateusza, Marka lub Łukasza Ewangelię św. Jana odczytuje się w Wielki Piątek). W Polsce istniał kiedyś zwyczaj, że kapłan
idący na czele procesji trzykrotnie pukał do
zamkniętych drzwi kościoła, aż mu otworzono.
Miało to symbolizować, iż Męka Zbawiciela na
krzyżu otwarła nam bramy nieba. Inne źródła
przekazują, że celebrans uderzał poświęconą
palmą leżący na ziemi w kościele krzyż, po
czym unosił go do góry i śpiewał: "Witaj krzyżu,
nadziejo nasza!".
Niegdyś Niedzielę Palmową na naszych ziemiach nazywano Kwietnią. W Krakowie (od XVI
w.) urządzano uroczystą centralną procesję do
(Ciąg dalszy na stronie 2 =>)
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W dzisiejszym drugim czytaniu św. Paweł ukazuje nam wyższość wyboru
Obietnica nowego
Chrystusa nad wszystkim innym. On sam, aby zyskać najwyższe dobro,
wyzwolenia
czyli Jezusa Chrystusa, wyzbył się wszystkiego. Pod tym pojęciem Apostoł
Flp 3,8-14
narodów rozumie całe swoje dotychczasowe życie: z wojującego mieczem
Upodabniając się do
za wiarę Żyda stał się wojującym słowem Ewangelii wyznawcą i głosicieśmierci Chrystusa,
lem Jezusa Chrystusa. Wyzbył się swojej „sprawiedliwości pochodzącej
dojdę do powstania
z Prawa”, czyli tej czysto ludzkiej, na rzecz Bożej sprawiedliwości, opartej
z martwych
na miłości. Wszystko inne w tej chwili to dla niego śmieci (zob. Flp 3,8),
J 8,1-11 Od tej chwili
liczy się tylko Jezus, który pod Damaszkiem odmienił jego życie. W zamian
już nie grzesz
za swoją radykalną decyzję i pójście za Nim, otrzymał udział w cierpieniach i obietnicę udziału w zmartwychwstaniu Chrystusa, do czego nieustannie i gorliwie dąży, jak sam podkreśla: „zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu,
co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę, w Chrystusie Jezusie” (Flp 3,13-14). Pan wymaga od nas wewnętrznej przemiany, nieustannego nawracania się,
nie osiadania na laurach w drodze do doskonałości, ponieważ tylko w ten sposób możemy dać
świadectwo, że prawdziwie należymy do Jezusa Chrystusa.
Iz 43,16-21

Z N A U C Z A N I A Ś W . J A N A PA W Ł A I I
Jezus mówi do wszystkich: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!" (Mk
1, 15). Początkiem każdego prawdziwego nawrócenia jest Boże spojrzenie,
które spoczywa na grzeszniku. To
spojrzenie wyraża się w pełnym miłości poszukiwaniu, w męce aż po krzyż, w woli przebaczenia, która okazując człowiekowi obarczonemu
winą szacunek i miłość – bo te nigdy nie zostają mu
odebrane – prawem kontrastu pozwala mu dostrzec
cały nieład, w jakim jest pogrążony, i przynagla go do
odmiany życia. Tak dzieje się w przypadku Lewiego
(por. Mk 2,13-17), Zacheusza (por. Łk 19,1-10), cudzołożnicy (por. J 8,1-11), łotra na krzyżu (por. Łk 23, 39-43)
i kobiety samarytańskiej (por. J 4,1-30): "Człowiek nie
może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie
istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione
sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka
się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś
sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczest-

nictwa" (Redemptor hominis, 10). Gdy człowiek odkryje i doświadczy Boga miłosiernego i przebaczającego,
nie może już żyć inaczej, jak tylko nawracając się
nieustannie ku Niemu (por. Dives in misericordia, 13).
"Idź, a od tej chwili nie grzesz!" (J 8,11) – przebaczenie
zostaje udzielone darmo, ale człowiek zostaje wezwany, aby odpowiedzieć na nie szczerym wysiłkiem
odnowy życia. Bóg zna doskonale swoje stworzenia!
Wie, że okazując grzesznikowi coraz większą miłość,
w końcu wzbudzi w nim wstręt do grzechu. Dlatego
miłość Boża urzeczywistnia się przez nieustanny dar
przebaczenia.
Orędzie na XIV Światowy Dzień Młodzieży, 4

Serdecznie zapraszamy na kolejne
Wigierskie Spotkanie Biblijne
wtorek 5.04.2022 r.: 18:30 - Msza święta,
następnie konferencja w kościele

2

„N I E P O K A L A N A

ZE

WZGÓRZA WIGIERSKIEGO”

O G Ł O S Z E N I A PA R A F I A L N E
1. Witamy wszystkich parafian i gości, polecając opiece
Maryi i św. Józefa. Dziękujemy ks. Krzysztofowi za pomoc, a klerykowi Tomaszowi za obecność i wspólną
modlitwę. Za tydzień Niedziela Palmowa, przynosimy
palmy, przed 12:00 gromadzimy się przy Krzyżu misyjnym na poświęcenie, a potem procesja do kościoła.
2. W piątek plenerowa Droga Krzyżowa wokół klasztoru
o godz. 18:00 potem Msza św.; Gorzkie Żale w niedzielę
po Mszy św. o godz. 9:00. Za udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny. Dzieci prosimy
o przynoszenie podpisanych postanowień na serduszkach, które potem zostaną złożone przy grobie Pana
Jezusa i jednocześnie będziemy losować figurę Chrystusa, którą dzieci zabiorą do domu na tydzień do następnej Drogi Krzyżowej. Rozważania Drogi Krzyżowej
poprowadzą przedstawiciele wspólnot z parafii: (VIMłodzież , VII-Kapłani). Możemy do skarbonki składać
ofiary na jałmużnę wielkopostną oraz dekorację i kwiaty do Grobu Pańskiego. Dziękujemy dla Koła Róż. z
Remieńkinia 220 zł, z Mikołajewa 150 zł.
3. Zapraszamy na różaniec w języku polskim i ukraińskim w intencji pokoju o godz. 17:30 (czwartek-piątek
17:00), w niedziele po Gorzkich Żalach. W dalszym ciągu
możemy przynosić art. żywnościowe, sanitarne, medyczne, ubrania, materace, śpiwory itp. które zostaną
przekazane na Ukrainę.
4. W naszej parafii powstaje Róża Różańcowa św. Teresy od Dzieciątka Jezus modląca się o świętość kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne. Informacje i zapisy pod tel. 696572707.
5. W tym tygodniu: wtorek spotkanie biblijne po Mszy
wieczornej. W sobotę pielgrzymka piesza z Suwałk do
Wigier, rozpoczęcie o 12:00 przy par. św. Aleksandra.
6. Spotkanie dla młodzieży do bierzmowania za tydzień
w niedzielę po Mszy o 12:00.
7. Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składane
na cele remontowe. Od ofiarodawców, których polecamy w nowennie do Matki Bożej, wpłynęło 600 zł. Dzisiaj
ofiary na WSD w Ełku, a za tydzień na fundusz remon-

Odszedł do wieczności:
+Tadeusz Staśkiel

Zmarłego polecamy Miłosierdziu
Bożemu a Rodzinie i bliskim
składamy wyrazy współczucia.

towy. W zakrystii są do nabycia „Baranki Wielkanocne”
jako wsparcie dzieła Caritas.
8. Zapraszamy do codziennej Adoracja NS w intencji
pokoju na świecie, a naszych parafian oraz wspólnoty
na wyznaczone dni adoracji w miesiącu, za wstawiennictwem św. Patrona wybranego na cały rok dla danej
miejscowości, który obecny jest w naszej kaplicy adoracji, by wypraszać Boże bł. dla wszystkich rodzin. Plan
adoracji na kolejne miesiące i lista do dobrowolnego
zapisania się jest wyłożona na ołtarzu św. Romualda.
Zachęcamy aby również w domach modlić się o pokój
Litanią do Królowej Pokoju. Intencja na kwiecień:
o pokój dla całego świata a w szczególności za naszych braci doświadczonych okrucieństwem wojny,
aby przez miłosierdzie Boże odzyskali nadzieję oraz
siłę do nawrócenia i przebaczenia doznanych krzywd.
9. Zaopatrzmy się i czytajmy prasę katolicką: tygodnik
NIEDZIELA (8 zł), IDZIEMY (5 zł), miesięcznik: MARTYRIA
(3 zł), RÓŻANIEC (7,50 zł), TAK RODZINIE (7,50 zł), MIŁUJCIE SIĘ (8 zł), ANIOŁ STRÓŻ dla dzieci (7,20 zł) i prasa
misyjna. Książki: Wielki Post. Nie zmarnuj szansy (3 zł),
Symbolika ryby w Piśmie Świętym (10 zł).
10. Kuchnia klasztorna zaprasza do skorzystania
z oferty posiłków na wynos. Można również zgłosić się
do pracy w kuchni i w restauracji. Informacje i szczegóły pod tel. 789190068. Klasztor zaprasza na Kiermasz
Wielkanocny za tydzień w niedzielę do Domu Królewskiego w godz. 9-15.
(Ciąg dalszy ze strony 4)

kościoła Mariackiego z figurką Pana Jezusa
przymocowaną do osiołka. Oto jak wspomina
to Mikołaj Rey: "W Kwietnią kto bagniątka
(bazi) nie połknął, a będowego (dębowego)
Chrystusa do miasta nie doprowadził, to już
dusznego zbawienia nie otrzymał (...). Uderzano się także gałązkami palmowymi (wierzbowymi), by rozkwitająca, pulsująca życiem wiosny witka udzieliła mocy, siły i nowej młodości". Zresztą do dnia dzisiejszego najlepszym
lekarstwem na wszelkie choroby gardła według naszych dziadków jest właśnie bazia
z poświęconej palmy, którą należy połknąć.
Owe poświęcone palmy zanoszą dziś wierni do
domów i zawieszają najczęściej pod krzyżem.

BIULETYN

3

PARAFIALNY

I N T E NC J E M S Z Y Ś W I Ę T Y C H
9:00 - +Ryszard Dębski z racji im. (od Sąsiada)
9:00 - +Henryk Szostakowski 1r. śm. i łaskę zdrowia
dla Ilony
12:00 - +Marcin Żukowski (od rodziców, uczniów kl. VII)
12:00 - +Zofia w rocznicę śmierci
15:00 - za parafian
Maćkowa Ruda: 10:30 - +Ryszard Krupiński
(imieninowa)

7:30 - w intencjach pielgrzymów
18:30 - +Jagna Wróblewska 6m. po śm. (od r. Lec)
7:30 - o szczęśliwą operację i łaskę zdrowia dla Marzanny Bąk
18:30 - +Stanisława Korsakowska 6m. po śm.
(od mieszkańców Wigier i Magdalenowa)

7:30 - o zdrowie Boże bł. dla Krystyny
18:30 - +Stanisława Korsakowska
18:30 - +Aleksander, Feliksa, Bożena, Adrian, z.c.r.
Świackich i Hołubowiczów
7:30 +Ireneusz Cieraszko
Ma to z jednej strony przypominać zwycięstwo
Chrystusa, a z drugiej wypraszać Boże błogosławieństwo dla domowników. Popiół zaś z
tych palm w następnym roku zostanie poświęcony i użyty w obrzędzie Środy Popielcowej.
Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, wprowadza nas coraz bardziej w nastrój Świąt Paschalnych. Kościół zachęca, aby nie ograniczać
się tylko do radosnego wymachiwania palmami i krzyku: " Hosanna Synowi Dawidowemu!",
ale wskazuje drogę jeszcze dalszą - ku Wieczernikowi, gdzie "chleb z nieba zstąpił". Potem
wprowadza w ciemny ogród Getsemani, pozwala odczuć dramat Jezusa uwięzionego
i opuszczonego, daje zasmakować Jego cierpie-

18:00 - Nowenna do Maryi Niepokalanej
18:30 - +Apolonia, Aleksander Sokołowscy
18:30 - Msza zbiorowa: intencje z nowenny i
1. +Lucjan Głowacki
2. +Dariusz Rudziejewski
3. +Władysław, Zofia, Józef, Andruszkiewicz
7:30 - o zdrowie Boże bł. op. Maryi dla Anieli
18:00 - Droga Krzyżowa
18:30 - +Krystian Ołownia 3m. po śm. (od Zofii Bobrowskiej)

7:30 - +Zdzisław Huszcza 3r. śm.
18:30 - za pielgrzymów, rodziny z parafii oraz intencjach powierzonych
18:30 - +Szymon Hołubowicz 10r. śm.
18:30 - +Cezary i Feliks Maciejewski 11m. po śm.
9:00 - za Karola Nowel z ok. ur. o Boże bł.
9:00 - +Stanisław i Jadwiga Jabłońscy
12:00 - +Teresa Chrulska
12:00 - +Jadwiga Kamińska, z r. Bobrowskich, Szulińskich
15:00 - za parafian
Maćkowa Ruda: 10:30 - +Andrzej Strumiłło 2r. śm.
nie w pretorium Piłata i odrzucenie przez człowieka. Wreszcie zachęca, aby pójść dalej, aż na
sam szczyt Golgoty i wytrwać do końca. Chrześcijanin nie może obojętnie przejść wobec wiszącego na krzyżu Chrystusa, musi zostać do
końca, aż się wszystko wypełni... Musi potem
pomóc zdjąć Go z krzyża i mieć odwagę spojrzeć w oczy Matce trzymającej na rękach ciało
Syna, by na końcu wreszcie zatoczyć ciężki
kamień na Grób. A potem już tylko pozostaje
mu czekać na tę Wielką Noc... To właśnie daje
nam Wielki Tydzień, rozpoczynający się Niedzielą Palmową. Wejdźmy zatem uczciwie
w Misterium naszego Pana Jezusa Chrystusa...
NIEDZIELA Edycja szczecińska 12/2002 / Grzegorz Gęsikowski

