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Z okazji Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
życzenia radości od Zmartwychwstałego
składa redakcja Świetlika.
Zapraszamy do
zapoznania się
z naszymi artykułami wyjaśniającymi istotę tych najważniejszych
dla nas świąt.

Niedziela palmowa
Święto te zostało ustanowione na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy tuż przed Jego
męką i śmiercią. Tłumy witały Go jako Króla rzucając
Mu pod nogi liście palmy – to właśnie od tego bierze
się nazwa Niedziela Palmowa. W Polsce obchodzimy
je od średniowiecza.
Jak pewnie wszyscy wiecie, palmy w Polsce
nie rosną. Dlatego zamiast nich przygotowujemy pięknie ozdobione gałązki wierzby i bukszpanu, które zanosimy do kościoła, aby je poświęcić. Po Mszy są też
organizowane konkursy na największą palmę.
Jednak, co robiono z palmami po poświęceniu?
Ludzie mieszkający na wsi mają swoje zwyczaje. Po poświeceniu palemki
biło się nią lekko domowników, by zapewnić im szczęście na cały rok. Połkniecie jednej poświęconej bazi wróżyło zdrowie i bogactwo. Włożone za
obraz lub do wazonów palemki chroniły mieszkanie przed nieszczęściem i
złośliwością sąsiadów.
Na terenie Kurpi istnieje zwyczaj wykonywania dużych, strojnych
palm wielkanocnych. Cechują je rozmiary do 5-6 m wysokości oraz sposób
wykonania polegający na wykorzystaniu roślinności leśnej oraz kwiatów z
bibuły i bibułowych wstążek do ozdabiania listewki z leszczyny lub młodej
sosny.

Triduum Paschalne
Święte Triduum Paschalne to jedno wielkie święto składające się z
trzech dni. Dla katolików jest to najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym. Właśnie w tym świętym czasie przeżywamy mękę, śmierć i
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Tylko co oznacza ta nazwa? Łacińskie słowo triduum oznacza trzy dni. Słowo Pascha oznacza przejście.
Izraelici świętowali paschę na pamiątkę uwolnienia z niewoli egipskiej i
przejścia przez Morze Czerwone do wolności. Przed wyjściem Izraelici
spożyli baranka paschalnego, którego krwią oznaczyli drzwi swoich domów – uratowało to ich pierworodnych od śmierci, gdy przechodził przez
Egipt Anioł Śmierci. Świętując Paschę Izraelici zasiadają do wieczerzy
paschalnej i tak uczynił Jezus wraz z Apostołami w czasie Ostatniej Wieczerzy. Jezus nazywany jest Barankiem Bożym, bo Jego krew przelana na
krzyżu uwalnia nas od grzechu, a przez swoje zmartwychwstanie Jezus
daje nam nowe życie wolne od grzechu. Te najważniejsze dla naszego
zbawienia wydarzenia możemy przeżyć uczestnicząc w Triduum Paschalnym.

Wielki Czwartek
W Wielki Czwartek rano we wszystkich Kościołach Katedralnych
w trakcie Mszy Krzyżma, Ksiądz Biskup święci olej katechumenów, olej
chorych i Krzyżmo Święte. Oleje te będą służyć przez cały rok w parafiach
diecezji do chrztów, namaszczania chorych, bierzmowania, święceń kapłańskich i konsekracji kościołów i ołtarzy.
W naszych parafiach świętowanie
Triduum Paschalnego rozpoczyna uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej – wspomnienie Ostatniej Wieczerzy, którą wieczorem przed swoją śmiercią spożył z
Apostołami Jezus. Każdy z nas został
zaproszony przez samego Jezusa do Wieczernika, Uczestnicząc we Mszy Wieczerzy Pańskiej zasiadamy do uczty paschalnej wraz z Jezusem i Apostołami. To właśnie w jej trakcie z miłości do nas
Pan Jezus pozostawił siebie pod postaciami Chleba i Wina ustanawiając
sakrament Eucharystii. Możemy teraz wyrazić nasze dziękczynienie za
sakrament Eucharystii. Za to, że podczas każdej Mszy Świętej Pan Jezus
składa z Siebie bezkrwawą ofiarę dla naszego zbawienia. Za to, że przychodzi do naszych serc w Komunii Świętej. Po powrocie do domu możemy z rodziną zasiąść do uroczystej kolacji – tak jak po Uroczystości
Pierwszej Komunii z radością zasiedliśmy przy stole z naszymi gośćmi.
Ponieważ w tym dniu wspominamy też ustanowienie sakramentu kapłaństwa jest to święto każdego kapłana. Możecie w tym dniu złożyć życzenia
swoim księżom. Na pewno będą wtedy obecni w kościele, bo tą uroczystą
Eucharystię koncelebrują (sprawują razem) wszyscy księża z parafii. Powinni być też obecni wszyscy parafianie.
Czym różni się Msza Wieczerzy Pańskiej
od niedzielnej Mszy Świętej? W wielu parafiach
Msza ta rozpoczyna się od umycia nóg przez kapłana dwunastu mężczyznom – na pamiątkę umycia nóg przez Jezusa Apostołom. Wspominamy
wtedy ogłoszenie Nowego Przykazania Miłości.
Wyrazem naszej realizacji tego przykazania może
być też złożenie w darach ofiarnych naszej jałmużny
wielkopostnej – pieniędzy dla ubogich, które zaoszczędziliśmy podejmując wielkopostne postanowienia.
W trakcie śpiewu „Chwała na wysokości Bogu” biją wszystkie dzwony, gongi i dzwonki
ce się w kościele. Przydaje się wtedy dobra znajomość

słów tego hymnu, by móc śpiewać go z całego serca przy dźwięku bijących dzwonów. Po tym śpiewie dzwony, gong i dzwonki milkną aż do
chwili kiedy ich dźwięk oznajmią światu radosną wieść, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Teraz dzwonki i gong przy ołtarzu zastępują
drewniane kołatki. Tylko w czasie Triduum można je usłyszeć, więc jeśli
jeszcze nie znacie tego dźwięku to już za tydzień będzie ku temu okazja.
Milkną także organy i odtąd wszystkie śpiewy wykonywane są a cappella.
Pan Jezus po uroczystej wieczerzy idzie do Ogrójca. Tam podczas
modlitwy doświadcza lęku przed męką jaka Go czeka. Tam też zostaje
pojmany przez żołnierzy przyprowadzonych przez Judasza. Następuje dla
Jezusa trudna noc przesłuchań. Rankiem Jezus zostanie postawiony przed
Piłatem i rozpocznie się Jego droga krzyżowa. Dlatego po uroczystej Komunii pod dwoma postaciami: Chleba i Wina, kapłani przenoszą Najświętszy Sakrament do specjalnej kaplicy adoracji – tzw. Ciemnicy. Kaplica ta
symbolizuje mrok nocy jaką przeżywał Jezus po pojmaniu.
Po przeniesieniu Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji tabernakulum zostaje puste, gasną świece na ołtarzu. Gaśnie nawet wieczna
lampka paląca się przez cały rok przy tabernakulum. Z ołtarza zdejmuje się
świece, mszał, krzyż i obrusy. Ołtarz to znak Chrystusa. Kapłan ukazuje
nagość ołtarza – to znak łączący wydarzenia Wieczerzy Pańskiej z Wielkim Piątkiem, gdzie na krzyżu obnażony Jezus zostaje nieludzko oszpecony.
Jakub Skrzypczyński kl. IV c

Wielki Piątek
Wielki Piątek to dzień ścisłego postu (jeden posiłek do syta i dwa razy trochę) podobnie jak Środa Popielcowa. W tym dniu rozważamy mękę i śmierć Pana
Jezusa. Jest to drugi dzień Triduum Paschalnego.
W Wielki Piątek nie odprawia się Mszy Świętej. Wieczorem rozpoczynają się najważniejsze obrzędy tego dnia - Liturgia Męki Pańskiej.
Składa się ona z trzech części: Liturgii Słowa
z modlitwą powszechną, adoracji Krzyża,
obrzędów Komunii Świętej zakończonych
procesją z Najświętszym Sakramentem do
symbolicznego grobu Pańskiego.
Na początku liturgii celebrans ubrany w
czerwony ornat podchodzi do ołtarza w ciszy.
Przed ołtarzem przez chwilę leży krzyżem.
Wierni w tym czasie klęczą modląc się w milczeniu. Po modlitwie wstępnej w pierwszym
czytaniu słyszymy proroctwo o Cierpiącym

Słudze Jahwe. W tym proroctwie dostrzegamy zapowiedź męki Pana Jezusa. Drugie czytanie to fragment Listu do Hebrajczyków mówiący o tym, że
Chrystus jako Arcykapłan jest sprawcą naszego zbawienia. Następnie
czyta się lub śpiewa, zwykle z podziałem na role, opis Męki Pańskiej według św. Jana. Po homilii w bardzo uroczystej modlitwie wstawienniczej
poleca się Bogu Kościół i cały świat.
W centrum liturgii wielkopiątkowej znajduje się krzyż. W tym miejscu liturgii Męki Pańskiej następuje adoracja krzyża. Najpierw kapłan odkrywa stopniowo krzyż zasłonięty fioletowym płótnem. Następnie trzykrotnie ukazuje go wiernym śpiewając słowa: „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”. Wierni odpowiadają: „Pójdźmy z pokłonem”. Teraz mamy możliwość indywidualnej adoracji krzyża przez ucałowanie. To ma być wyraz naszej czci dla krzyża jako znaku naszego zbawienia. Po adoracji krzyża następuje Komunia Święta.
Zgodnie z tradycją na zakończenie wielkopiątkowej liturgii przenosimy Ciało Jezusa Chrystusa do Grobu Pańskiego. Aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej właśnie tam będziemy adorować Pana, który choć umęczony i pogrzebany, to jednak żyje i jest ukryty pod postacią Eucharystycznego Chleba.
Sandra Kur kl. IV B

Wielka Sobota
Wielka Sobota jest dniem kiedy towarzysząc Jezusowi zatrzymujemy się przy Jego grobie. Rozważamy wtedy ofiarę, którą poniósł dla nas
Jezus. W ciszy świątyni zatrzymujemy się przy grobie Pana Jezusa, który
oddał za nas życie na krzyżu. Ołtarz pozostaje obnażony jak obnażony i
oszpecony był Jezus po zdjęciu z krzyża. Kościół zaleca, by tego dnia powstrzymać się od spożywania pokarmów mięsnych.
Jest to także czas kiedy z radością oczekujemy Wielkiej Nocy
Zmartwychwstania. Przygotowując się na ten radosny czas święcimy pokarmy, które spożyjemy w dzień Wielkanocy. Jednak pamiętajmy, że nie
możemy ograniczyć naszego przeżywania Świąt Wielkanocnych jedynie
do poświęcenia pokarmów. Wielkanocne śniadanie, podczas którego je
spożyjemy ma być wyrazem naszej radości ze zmartwychwstania Jezusa.
Samo poświęcenie koszyczka bez udziału w Triduum Paschalnym, bez
udziału w Mszy świętej w Święta Wielkanocne będzie pójściem drogą z
dala od Jezusa. Spotkajmy się na Liturgii Wigilii Paschalnej i na Mszy
świętej w Święta.
Julka Olszowiec kl. 4D

Święconka Wielkanocna
Tylko, co powinno być w koszyczku ze święconką i dlaczego akurat te
pokarmy? W naszym koszyku zazwyczaj znajdują się: jajka wielkanocnepisanki, kiełbasa, sól i pieprz, cukrowy baran, gałązki bukszpanu, kawałek
babki, chrzan czasami też ser i różne ozdoby na koszu. Co one oznaczają?
Chleb jest podstawowym pokarmem do życia. Pod postacią Eucharystycznego Chleba pozostał wśród nas Chrystus. Wkładając chleb do koszyczka
prosimy, by nikomu w naszej rodzinie go nie brakowało.
Baranek z ciasta, cukru lub masła symbolizuje Jezusa - Baranka Bożego,
który umarł na krzyżu za grzechy ludzi.
Jajko jest symbolem odradzającego się życia, zwycięstwa nad śmiercią.
Sól symbolizuje nieśmiertelność, oczyszczenie, ochronę przed zepsuciem,
stałość życia duchowego.
Chrzan symbolizuje zwycięstwo nad bólem, jaki towarzyszył męce Jezusa.
Woda- Woda oznacza Ducha Świętego i oczyszczenie z grzechu. Jest znakiem przygotowania do nowego życia.
Wędlina - Szynka bądź kiełbasa są znakiem dostatku, bogactwa.
Babka wielkanocna- Symbolizuje doskonałość i bogactwo,
Julia Gołaś kl. IV B

Wigilia Paschalna
Wigilia Paschalna jest centralnym momentem Triduum Paschalnego i całego roku liturgicznego. Jej obchody rozpoczynają się w nocy poprzedzającej Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, gdyż po zachodzie
słońca, zgodnie z symboliką żydowską, rozpoczyna się nowy dzień. Wigilia Paschalna jest oczekiwaniem na przejście Chrystusa od śmierci do życia
– zmartwychwstanie i nasze przejście od niewoli grzechu do wolności
dzieci Bożych.
Liturgia Wigilii Paschalnej składa się z 5 części: Liturgii Światła,
Liturgii Słowa, Liturgii Chrzcielnej, Liturgii Eucharystycznej i Procesji
Rezurekcyjnej.
Liturgia Światła rozpoczyna się przy
ognisku przed świątynią. Następuje poświęcenia
ognia i paschału–świecy przypominającej obecność Zmartwychwstałego Chrystusa. Następnie w
uroczystej procesji kapłan wnosi paschał do
ciemnego kościoła, gdzie wierni odpalają od
go swoje świece. W kościele zapala się światło i
jest śpiewane Orędzie Paschalne. Po nim następuje Liturgia Słowa, w czasie której czyta się w 8

czytań i Ewangelię. Po każdym czytaniu następuje modlitwa do tego czytania i śpiewany jest psalm. Czytania te opowiadają wybrane wydarzenia
historii zbawienia. Wsłuchując się w Słowo Boże możemy przekonać się
jak wiele uczynił Bóg, aby zbawić ludzi. Ostatecznie dokonał tego przez
mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa swojego Syna.
Poprzez chrzest zostaliśmy włączeni w mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Dlatego po Liturgii Słowa następuje trzecia część Wigilii
Paschalnej – Liturgia Chrzcielna. Rozpoczyna ją śpiew Litanii do Wszystkich Świętych. Następnie kapłan błogosławi wodę chrzcielną zanurzając w
niej paschał. Po błogosławieństwie wody następuje odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. W chwili chrztu nasi rodzice złożyli wyznanie wiary i
przyrzeczenie, że nas nauczą kochać Boga. W czasie Wigilii Paschalnej
jest czas, aby do tych przyrzeczeń wrócić i je odnowić. Jeśli w kościele są
obecni katechumeni (osoby przygotowujące się do chrztu świętego) w tym
momencie następuje chrzest.
Kościół rodzi się z chrztu, ale żyje dzięki Eucharystii. Dlatego
ostatnią częścią Liturgii Paschalnej jest Liturgia Eucharystyczna. W życiu
chrześcijanina Eucharystia jest niezbędna jako Pokarm który pokrzepia
nasze dusze i ciała nie tylko w tym życiu, ale karmi nas już na życie
wieczne.
Procesja Rezurekcyjna wokół kościoła to ostatnia część Wigilii
Paschalnej. W czasie Wigilii Wielkanocnej usłyszeliśmy wezwanie: „Weselcie się zastępy Aniołów w niebie! Raduj się ziemio, opromieniona tak
niezwykłym blaskiem, bo jesteś wolna od mroku, co świat okrywa!” Pójdziemy teraz z radością i ogłosimy całemu światu tryumf życia nad śmiercią i szatanem. Przez uczestnictwo w procesji okażemy nasze pragnienie
pójścia za Zmartwychwstałym Chrystusem we wszystkich okolicznościach
życia, abyśmy mogli stać się uczestnikami Jego chwały w niebie.
Istnieje możliwość, że po Liturgii Eucharystycznej następuje jeszcze kilkugodzinne czuwanie przy Najświętszym Sakramencie wystawionym do adoracji. Procesja Rezurekcyjna odbywa się wtedy o świcie przed
pierwszą Mszą Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.
Dawid Schań kl. IV A

BIBLIJNE ŁAMANIE GŁOWY!
Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: Gorzkie Żale. Nagrodę wylosowała: Wiktoria Galińska z kl. IV A. Rozwiązania tej krzyżówki zapisane na kartce należy złożyć u katechetów do 20 kwietnia 2012 .
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1. Miasto, do którego Jezus wjechał na osiołku – Mt 21,1-11
2. Ojciec Aleksandra i Rufusa, był na drodze krzyżowej – Mk 15,16-21
3. Namiestnik rzymski, zarządzał Judeą – Łk 3,1-2
4. Kobieta występująca w VI stacji drogi krzyżowej
5. ……………..Jezusa w Getsemani – Mt 26, 36-46
6. Podczas uroczystego wjazdu do Jerozolimy tłum nazwał Jezusa jego synem – Mt
21, 1-11
7. Miasto, z którego pochodził Józef, który zdjął ciało Jezusa z krzyża – Łk 23,4953
8.Pole, które kupili kapłani za srebrniki zwrócone im przez Judasza – Mt 27, 3-10
9. Okrzyk, którym tłumy witały wjeżdżającego Jezusa – J 12,12-19
10. Koszyczek z pokarmami święcony w Wielką Sobotę.
11. Imię jednego z najwyższych arcykapłanów – Mt 26,57
12. Żołnierze bili nią Jezusa po głowie – Mk 15, 16-20
13. Święcona na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy.
14. Człowiek obecny przy złożeniu Jezusa do grobu, pierwszy raz przybył do
Niego nocą – J 19, 38-42
15. Wewnętrzny dziedziniec pałacu Piłata – Mk 15, 16
16. Czas, w którym w szczególny sposób zbliżamy się do Boga – nasze szkolne
były w dniach 12-14 marca.
Natalia Wieczorek kl. IV B

