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OKRES WIELKANOCNY
W obchodach roku liturgicznego Niedzielą Zmartwychwstania
Pańskiego (Wielkanoc) weszliśmy w jego nowy okres - Okres
Wielkanocny.
W tym czasie Kościół świętuje wywyższenie Jezusa Chrystusa oraz Jego
zwycięstwo nad grzechem i śmiercią.
Pięćdziesiąt dni, jakie upływają od Niedzieli Zmartwychwstania do
Niedzieli Zesłania Ducha Świętego, obchodzi się w uniesieniu i radości jako
jeden dzień świąteczny, a nawet jako "Jedną Wielką Niedzielę". W sposób
szczególny w tym czasie uwaga Kościoła skupiona jest na kontemplację
tajemnic związanych z ukazywaniem się Zmartwychwstałego. Stajemy się
świadkami Wniebowstąpienia, po czym Kościół trwa wraz z Apostołami i
Maryją w sali na górze oczekując Zesłania Ducha Świętego. Te, podobnie
jak i inne wydarzenia zbawcze, miały miejsce w historii tylko raz i jako
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nabierają szczególnego wymiaru. Nie należy ich jednak przeżywać w
oderwaniu od ducha radości wielkanocnej. Przypatrzmy się zatem pokrótce
tym wydarzeniom, które będą nam towarzyszyły, aby pobudzić naszą
świadomość do głębszego przeżywania tajemnic zbawienia.
Pierwszych osiem dni Okresu Wielkanocnego stanowi oktawę. Jej
zakończeniem jest II Niedziela Wielkanocna, w tradycji zwana białą. Nazwa
ta wzięła swój początek ze starożytności chrześcijańskiej. Otóż owego
ósmego dnia ci, którzy byli ochrzczeni w Wigilię Paschalną składali swoje
białe szaty chrzcielne. Właśnie od tej czynności niedziela bierze swą nazwę.
Papież Jan Paweł II od 1995r. zezwolił, aby w diecezjach polskich używać
jeszcze innej nazwy - Niedziela Miłosierdzia. Wypełniając prośbę samego

Jezusa zapisaną przez św. s. Faustynę, Kościół ustanowił święto
Miłosierdzia Bożego: "Pragnę, aby było święto Miłosierdzia. Chcę, aby ten
obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w
pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być Świętem
Miłosierdzia. Pragnę, ażeby kapłani głosili to wielkie Miłosierdzie Moje
względem dusz grzesznych. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie grzesznik.
Palą Mnie płomienie Miłosierdzia, chcę je wylać na dusze ludzkie. Pragnę,
aby Święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a
szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności
Miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask za dusze, które zbliżą się do
źródła Miłosierdzia Mojego. Która dusza przy stąpi do spowiedzi i Komunii
św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar" (Dzienniczek, nr 49). Pan
Jezus podał również racje, dla których żąda ustanowienia tego święta:
"Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to
jest Święto Miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie uwielbią Miłosierdzia Mojego,
zginą na wieki" (nr 965).
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Na czterdziesty dzień po Wielkiej Nocy przypada Wniebowstąpienie
Pańskie. Jednak, aby podkreślić rangę tej uroczystości decyzją Konferencji
Episkopatu Polski została przeniesiona na VII Niedzielę Wielkanocną.
Wniebowstąpienie jest dniem królewskiej intronizacji Chrystusa, tryumfem,
jaki gotuje swojemu Synowi Ojciec Niebieski. Chrystus wstępujący do
nieba jest zmartwychwstałym Jezusem żyjącym w sposób nowy i inny: "A
oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt
28,20); dlatego "pożyteczne jest dla was Moje odejście. Bo jeżeli Ja nie
odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was" (J 16,7).
Pismo święte mówi, że po tych
wydarzeniach Apostołowie trwali
wraz z Maryją na modlitwie w
oczekiwaniu na przyobleczenie w
moc z wysoka (por. Dz 2,1). Z
modlitewnej

refleksji

wydarzeniem

zrodziło

nabożeństwo
Zesłaniem

nowenny
Ducha

przygotowujące

nad
się
przed

Świętego,

Kościół

do

głębszego przeżycia uroczystości
przyjścia Pocieszyciela.

Okres Wielkanocny kończy - po pięćdziesięciu dniach - Niedziela
Zesłania Ducha Świętego. Przypomina ona Zesłanie Ducha Świętego na
Apostołów, początki Kościoła i jego posłannictwa do ludzi każdego języka,
ludu i narodu. Moc z wysoka, którą zostają napełnieni Apostołowie zmienia
radykalnie ich życie. Z ludzi bojaźliwych, stają się głosicielami Chrystusa
"po krańce ziemi"(Dz 13,47), gotowymi ponieść męczeńską śmierć. Ta Moc
"z wysoka", przemienia nie tylko Apostołów, ale może także przemienić
każdego ochrzczonego. Pocieszyciel wciąż działa, wciąż udziela swoich
darów, które również dzisiaj mogą dokonywać cudu przemiany. Nie
zmarnujmy ich!
Okres wielkanocny nie jest on jedynie okresem ozdobionym alleluja, w
którym liturgia pogłębia temat misterium paschalnego. Jest to czas
odmienny od innych okresów, jakby jeden dzień niebieski, jeden dzień
wieczności włączony w wątek czasu ziemskiego. Podczas tego niebieskiego
dnia, (który trwa tyle, co pięćdziesiąt dni ziemskich) Kościół doświadcza na
ile jest to możliwe, życia wiecznego, życia w chwale, w którym trwa już
człowiek zwany Jezusem, który otworzył do tego życia bramę.
W ciągu tych 50 dni radości przypada wiele ważnych świąt i uroczystości:
•

II Niedziela Wielkanocna - Święto Miłosierdzia Bożego

•

23 kwietnia - uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego
patrona Polski

•

25 kwietnia - święto św. Marka, Ewangelisty

•

29 kwietnia - święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora
Kościoła, patronki Europy

•

3 maja - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, głównej
Patronki Polski

•

6 maja - święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba

•

8 maja - uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego
patrona Polski

•

14 maja - święto św. Macieja, Apostoła

•

16 maja - święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona Polski

•

31 maja - święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
W Uroczystość NMP Królowej Polski (3 maja) Msze św. według
porządku niedzielnego: o godz. 7.30, 9.00, 11.00, 12.30 i 17.00.

BIAŁY TYDZIEŃ
Miesiąc maj w większości parafii katolickich jest okresem
Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej. Po tym święcie dzieci w białych
strojach przez sześć kolejnych dni przychodzą do kościoła na wieczorną
mszę św. i nabożeństwo majowe. Razem z nimi do kościoła powinni
przybyć również rodzice lub opiekunowie.
Czas ten, zwany Białym Tygodniem, jest duchowym przedłużeniem
święta Pierwszej Komunii św. Wówczas oprawa mszalna jest podobna do
tej świątecznej. Biały Tydzień ma służyć również wyciszeniu dziecka,
wspomaganiu go w pełnym przeżywaniu Sakramentu Eucharystii. To czas

szczególnego dziękowania przez dzieci Bogu za przyjście do ich serc, a
także proszenia Go w różnych intencjach.
Biały Tydzień stwarza szansę na to, że dzieci nie będą traktowały
Komunii Świętej jako czegoś jednorazowego, lecz jako ważne umocnienie
w dobru na co dzień.
Uroczystość I Komunii Świętej dzieci z klas III odbędzie
się 19 maja 2019 roku o godz. 11.00
Rocznica I Komunii Świętej dzieci z klas IV odbędzie się
26 maja o godz. 11.00.

Wszystkim wspierającym materialnie i duchowo prace remontowe
w naszym kościele – składamy serdeczne „Bóg zapłać”!

Nabożeństwo majowe w tygodniu i w niedziele po Mszy św.
wieczornej, natomiast w kaplicy św. Anny w soboty o godz. 19.00
(bez udziału kapłana).

Drogi Księże Kanoniku Stanisławie!

W dniu imienin chcemy złożyć serdeczne życzenia, aby dobry Pan
Bóg obdarzył Księdza Kanonika wszelkimi potrzebnymi łaskami
i wspierał swoją mocą w codziennych trudach. Życzymy dobrego zdrowia
i opieki Matki Najświętszej.
Zapewniamy o naszej nieustannej modlitwie w intencji Księdza
Kanonika.
Szczęść Boże!

Chcemy również złożyć serdeczne życzenia naszym Kapłanom z racji
przypadających w najbliższym czasie rocznic ich święceń prezbiteratu: 61-lecie
kapłaństwa ks. Kanonika Stanisława Biegańskiego oraz 41 rocznica święceń
proboszcza parafii ks. Prałata Romana Szecówki.
Życzymy ogromu łask Bożych, opieki Matki Najświętszej, wsparcia
Ducha Świętego, wiele sił, zdrowia i ludzkiej życzliwości na każdy dzień.
Szczęść Boże!

