Parafia Rzymsko-Katolicka
p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika
w Bukowie

ŚWIĄTECZNA
GAZETKA
PARAFIALNA
WIELKANOC 2014
Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
pragnę życzyć moim drogim Parafianom,
aby ten czas święty i wyjątkowy, był dla nas czasem przemiany
serc.
Aby udział w Tajemnicach śmierci i Zmartwychwstania
Zbawiciela, ożywiał wiarę, dawał nadzieję i umacniał miłość.
Życzę, aby Zmartwychwstanie dokonało się w Waszych sercach
i aby dokonywało się ono każdego dnia.
Na radosne przeżywanie Świąt w gronie Rodziny i Przyjaciół,
powtórzę za Ojcem Świętym Janem Pawłem II : „NIE LĘKAJCIE
SIĘ! OTWÓRZCIE DRZWI CHRYSTUSOWI!”

Smacznego święconego jajka!

Ks. Mariusz Walas, proboszcz

2 7 kw i e t n i a 2 0 1 4 r o k u b ę d z i e w i e l k i m d n i e m
Najważniejsze fakty z życia Papieża Jana Pawła II
18 maja 1920
(ok. 17 – 18)
w Wadow icach
20 czerw ca 1920
15 w rześnia 1926
13 kw ietnia 1929
25 maja 1930
1 w rześnia 1929
5 grudni a 1932

- prz ychodzi na św iat Karol Wojtyła
-

14 maja 1938
2 paździ ernika
1938
18 lutego 1941
Paździ ernik 1942
1 listopada 1946
15 listopada 1946
16 grudnia 1948
28 w rześnia 1958
30 grudnia 1963
28 czerw ca 1967

14 października
1978

16 października
1978 o godz. 18.00

-

-

Karol Wojtyła zostaje ochrzczony
rozpoczyna naukę w szkole powszechnej
umiera Emilia W ojtyła, matka Karola W ojtyły
Karol przystępuje do I Komunii Świętej
rozpoczyna naukę w Gimnazjum Męskim
umiera na szkarlatynę 26-letni brat Karola, Edmund
Karol zdaje maturę z religii, j. polskiego, łacińskiego,
greckiego i niemieckiego, otrzymując oceny bardzo
dobre
Karol rozpoczyna studia polonistyczne na Uniwersytetu
Jagiellońskiego; po roku studiów UJ zostaje zamknięty
umiera ojciec Karola W ojtyły, Karol
Karol
Wojtyła
w stępuje
do
Krakow skiego
Seminarium Duchow nego, które działa w konspiracji
Karol Wojtyłą przyjmuje św ięcenia kapłańskie z rąk
arcybiskupa Sapiehy
wyjeżdża do Rzymu kontynuować studia teologiczne
otrzymuje tytuł doktora teologii; następnie wraca do
Krakowa
Karol Wojtyła prz yjmuje św ięcenia biskupie
papież
Paw eł
VI
mianuje
Go
Arc ybiskupem
Metropolitą Krakowskim
Karol Wojtyła otrzymuje z rąk papieża Paw ła VI biret
kardynalski
rozpoczyna się konklawe po śmierci papieża Jana
Pawła I; gdy staje się jasne, że kardynał W ojtyła może
zostać papieżem, prymas W yszyński radzi Mu:
„Przyjmij! Ten wybór i ten krzyż, który jest z nim
związany.”

nad Kaplicą Sykstyńską pojawia się biały dym,
- a chwilę potem kardynał Felici odnajmuje „HABEMUS
PAPAM.”
Karol
Wojtyła
zostaje
w ybrany 265
papieżem i prz yjmuje imię Jan Paw eł II
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22 października
1978
25 st ycznia 1979
2 czerw ca 1979
16 grudnia 1980
13 maja 1981
6 kw ietnia 1982
16 czerw ca 1983
8 czerw ca 1987
17 lipca 1989
1 czerw ca 1991
13 sierpnia 1991
7 grudni a 1992
26 grudnia 1994
31 maja 1997
5 czerw ca 1999
16 sierpnia 2002
31 st ycznia 2005
1 kw ietnia 2005
2 kw ietnia 2005
o godz. 21.37
1 maja 2011r.
w Św ięto
Miłosierdzia
Bożego o godz.
10.37

uroczysta inauguracja pontyfikatu, podczas której
- papież Polak wypowiada słynne „NIE LĘKAJCIE SIĘ.
OTWÓRZCIE DRZWI CHRYSTUSOWI!”
- Jan Paweł II rozpoczyna swoją pierwszą zagraniczną
podróż – na Dominikanę i do Meksyku
- pierwsza pielgrzymka Papieża do Polski
- Papież pisze list do Breżniewa w obronie Polski
i „Solidarności”
- zamach na Ojca Świętego
- Jan Paweł II w liście do gen. Jaruzelskiego zwraca się
o poszanowanie praw człowieka i narodu
- rozpoczyna się druga pielgrzymka do Ojczyzny
- trzecia pielgrzymka Papieża do Polski
- Polska nawiązuje oficjalne stosunki dyplomatyczne
z W atykanem
- czwarta wizyta Jana Pawła II w Ojczyźnie
- Ojciec Święty po raz kolejny przylatuje do Polski, tym
razem na spotkanie z młodzieżą na Jasnej Górze
w ramach Światowych Dni Młodzieży
- ogłoszenie pierwszego od ponad 400 lat Katechizmu
Kościoła Katolickiego
- amerykański
tygodnik
„TIME”
ogłasza
Papieża
Człowiekiem Roku
- Jan Paweł II po raz szósty odwiedza Ojczyznę
- początek siódmej wizyty Papieża w Polsce
- Ojciec Święty po raz ósmy przyjeżdża do Ojczyzny;
następnego dnia podczas Mszy Świętej w Łagiewnikach
powierza świat Miłosierdziu Bożemu
- pogarsza się stan zdrowia Jana Pawła II
- stan Ojca Świętego jest bardzo poważny (trudności
z oddychaniem, niestabilne ciśnienie, niewydolność
serca, krążenia i nerek)
- papież Jan Paw eł II umiera z następującymi słowami
na ustach: „SZUKAŁEM W AS, TERAZ PRZYSZLIŚCIE
DO MNIE I ZA TO W AM DZIĘKUJĘ.”
papież Benedykt XVI wypowiedział po łacinie formułę: „Mocą
naszej władzy apostolskiej zezwalamy, aby Czcigodnemu
Słudze Bożemu, Janowi Pawłowi II, papieżowi, przysługiwał
- tytuł błogosławionego".
Po czym dodał, że liturgiczne wspomnienie nowego
błogosławionego obchodzone będzie 22 października
(w rocznicę inauguracji pontyfikatu).

27 kwietnia 2014 roku
Papież Polak zostanie
ogłoszony świętym
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Jaka jest różnica między beatyfikacją a kanonizacją?
Zarówno beatyfikacja, jak i kanonizacja oznaczają docenienie zasług wybranych przez Kościół
i jego wiernych ludzi. Są również wielkim zaszczytem, gdyż oficjalnie ogłaszają, iż dana osoba
godna jest naśladowania i w szczególny sposób spodobała się Bogu.
Jeśli dana osoba zostaje beatyfikowana, oznacza to, że możemy traktować ją jako
błogosławioną. Natomiast kanonizacja wiąże się z uznaniem świętości danej osoby.
Najczęściej proces ten przebiega etapami, a więc – najpierw dokonuje się beatyfikacji, a
następnie kanonizacji, jednak czasami albo z woli ludu, albo poprzez dokonywane za
pośrednictwem owej osoby cuda proponuje się od razu ogłoszenie jej świętą.

Cuda Jana Pawła II
Do beatyfikacji, spośród ogromnej liczby sygnałów o
doznanych
łaskach,
wybrany
został
przypadek
niewytłumaczalnego z medycznego punktu widzenia
uzdrowienia urodzonej w 1961 roku francuskiej zakonnicy
Marie
Simon-Pierre
z
zaawansowanej
choroby
Parkinsona; tej samej, na którą cierpiał papież.
Do uzdrowienia tego doszło w czerwcu 2005 roku, dwa
miesiące po śmierci Jana Pawła II. Cała wspólnota zakonna
siostry Marie modliła się wtedy o jej uzdrowienie.

Do kanonizacji, wybrano przypadek uzdrowienia z tętniaka mózgu, jakiego doznała
Floribeth Mora Diaz z Kostaryki w kwietniu 2011 roku.
To przypadek, jak podkreślano, wyjątkowy i wręcz spektakularny, bo do uzdrowienia doszło w
dniu beatyfikacji Jana Pawła II.
Już po uznaniu tego cudu kobieta opowiedziała, że po ciężkim krwotocznym udarze mózgu,
jaki przeszła, lekarze mówili, że nic nie mogą dla niej zrobić.
Kilka tygodni po udarze Floribeth obejrzała transmisję telewizyjną z beatyfikacji Jana Pawła II
w Watykanie. Jej rodzina zaś poszła na miejscowy stadion, gdzie również można było obejrzeć
przekaz ze mszy.
Następnego ranka obudziła się zdrowa. Lekarze stwierdzili potem, że została wyleczona
w sposób, którego nauka nie jest w stanie wyjaśnić.
Wiosną tego roku cud uznały w głosowaniu najpierw komisja lekarzy z watykańskiej
kongregacji, następnie komisja teologów. 2 lipca opracowaną dokumentację zaaprobowała
komisja kardynałów i biskupów.
5 lipca papież Franciszek uznał cud i zgodził się na kanonizację Jana Pawła II.
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SYMBOLIKA WIELKIEGO TYGODNIA
Dlaczego Wielki Tydzień nazywa się wielkim?
Wielki, dla podkreślenia znaczenia tego tygodnia dla całego roku liturgicznego, ponieważ w
nim liturgicznie dokonują się wydarzenia zbawcze.
Co to jest Triduum Paschalne?
Z łaciny triduum znaczy trzy dni, odnosząc się do czwartku, piątku i soboty, w których to
dniach dokonała się Pascha Jezusa Chrystusa. Pascha znaczy w hebr. przejście i ma
kontekst historyczny, dotyczący wydarzeń nocy wyzwolenia (przejścia) Izraelitów zniewoli
egipskiej, uratowanych przez Boga dzięki krwi baranka. Izraelici świętowali ją każdego roku.
Do tej celebracji nawiązał Jezus, który w tym czasie w czwartek celebrował z uczniami swoją
paschę, następnego dnia umierał na krzyżu, by zmartwychwstać dnia trzeciego. Tym samym
dzięki Jezusowi pascha nabrała nowego duchowego znaczenia: wyzwolenia z niewoli grzechu
i przejścia do nowego życia. Triduum paschalne zatem, to trzy dni świętowania męki, śmierci
i zmartwychwstania Chrystusa, poprzez które dokonało się pascha, czyli dzieło zbawienia;
Kościół nazywa je również jednym wielkim świętem paschalnym.
Co symbolizuje mycie nóg 12 mężczyznom?
Czynność mycia nóg jest symbolem pokornej służby i bycia przygotowanym (również czystym
pod względem moralnym) na służenie innym, na wzór Chrystusa, który przyszedł „aby służyć”;
„dwunastka” nawiązuje do dwunastu pokoleń Izraela i dwunastu apostołów symbolizując liczbę
pełni pod względem ilości i jakości; mężczyźni są tu przedstawicielami całej wspólnoty.
Dlaczego w Wielki Czwartek po Eucharystii Najświętszy Sakrament zostaje
przeniesiony do ciemnicy?
Ciemnica, jako miejsce puste i ciemne, ma przypominać o sytuacji Jezusa, który po Ostatniej
Wieczerzy przygotowywał się na śmierć oczekując w Ogrodzie Oliwnym przyjścia swych
oprawców. Dziś proponuje się ją nazywać specjalnym miejscem adoracji w ciszy i zadumie.
Dlaczego tego dnia zdejmuje się obrus i ozdoby z ołtarza?
Po liturgii Wielkiego Czwartku obnaża się ołtarz z obrusa i wszelkich ozdób na znak zbliżania
się smutnych wydarzeń związanych z męką i śmiercią Chrystusa. Obrzęd ten przypomina, że
przed ukrzyżowaniem odarto Jezusa z szat.
Dlaczego figury w kościele zasłania się fioletowymi suknami?
W piątą Niedzielę Wielkiego Postu zakrywa się fioletową zasłoną wizerunki Ukrzyżowanego na
znak smutku z powodu cierpienia i męki Zbawiciela. Zasłony te początkowo okrywały krzyże
przez cały Wielki Post. Powodem tego zwyczaju była chęć odwrócenia uwagi wiernych od
bogactwa wystawianych niegdyś inkrustowanych krzyży bez wizerunku Zbawiciela, a także
czasowe przesłonięcie romańskich wyobrażeń krzyża z postacią stojącego Chrystusa –
Triumfatora.
Dlaczego w Wielki Piątek nie odprawia się w Kościele Mszy św.?
Chrystus w tym dniu, w sposób krwawy, ofiarował się na krzyżu, dlatego Kościół nie uważa za
stosowne składać w tym czasie ofiary bezkrwawej, tj. Mszy św.
Dlaczego w Wielki Piątek jest tak cicho w kościele - nie używa się ani dzwonka, ani nie
ma muzyki organowej?
Dzień, który nazywamy Wielkim Piątkiem, w Jerozolimie, był dniem przedświątecznego gwaru,
dniem przygotowania do szabatu. Dla nas jest dniem skupienia i milczenia. Zamiast dzwonów
— słyszymy stukot kołatek. Ołtarz jest ogołocony. Organy milczą. Mszy świętej nie ma. Jakby
zatrzymał się czas. Jakby trwał tamten dzień historyczny, jerozolimski. Jakby trwał dzień
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dramatu… Zachowujemy ciszę dla podkreślenia nastroju i powagi charakteru dzisiejszego
dnia, dając ludziom czas do namysłu i zadumy nad śmiercią Jezusa i własną sytuacją, by nic
jej nie rozpraszało.
Co to jest Liturgia Męki Pańskiej?
Liturgia Męki Pańskiej dotyczy czynności liturgicznych związanych z męką i śmiercią Pana
Jezusa, jaka miała miejsce w Wielki Piątek. Składa się na nią: czytanie słowa Bożego,
szczególnie opisu Męki Pańskiej z Ewangelii św. Jana, modlitwa w intencji potrzeb Kościoła
pielgrzymującego, za który umarł Chrystus, publiczna i osobista adoracja Krzyża oraz
Komunia święta.
Dlaczego Monstrancję po przeniesieniu do Grobu Pańskiego przykrywa się białym
welonem?
Biały welon przykrywający monstrancję z Najświętszym Sakramentem symbolizuje całun,
jakim przykryto ciało Jezusa po Jego śmierci.
Dlaczego mówimy, że Pan Jezus przebywał w grobie trzy dni, kiedy
w rzeczywistości były to niecałe dwa dni?
Odpowiedź leży w żydowskim pojęciu dnia, który rozpoczynał się z chwilą zapadnięcia
zmroku, dnia poprzedniego (tzw. wigilia) do zmroku dnia bieżącego. Od piątku więc, do
niedzieli włącznie wypadają trzy dni (piątek, sobota i niedziela). Ponadto wykorzystuje się
symbolikę trójki przywoływanej przez proroków jako liczby pełni, struktury zbawionego świata
(niebo, ziemia i podziemie), czy samego Boga. I tak np. Jonasz był trzy dni we wnętrznościach
ryby, Jezus mógł zbudować świątynię Bożą w ciągu trzech dni, itp.
Dlaczego uroczystości w Wielką Sobotę rozpoczynają się dopiero wieczorem?
Zgodnie z żydowską tradycją, każdy dzień rozpoczynał się w wigilię dnia poprzedniego, tj. po
zapadnięciu zmroku, dlatego Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna się już w
sobotę wieczorem, która jest Wigilią Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego; stąd ściśle rzecz
biorąc w Wielką Sobotę Kościół nie celebruje Mszy św., i trwa przy Grobie Pańskim,
rozważając mękę i śmierć Chrystusa oraz jego zstąpienie do otchłani, a także w modlitwie i
poście oczekuje na Jego Zmartwychwstanie, w sobotę wieczorem natomiast celebruje się już
Zmartwychwstanie Pańskie.
Dlaczego w Wielką Sobotę przed kościołami płoną ogniska?
Poza kościołem, o ile to możliwe, w odpowiednim miejscu przygotowuje się ognisko w celu
pobłogosławienia nowego ognia. Chrystus stał się kamieniem węgielnym, z którego wyszło
światło światła, oświecając cały świat. Ten święty ogień poświęca kapłan jako symbol
Zbawiciela, który z ciemności grobu wyszedł w niezwykłym blasku.
Dlaczego podczas ceremonii poświęcenia ognia kapłan wbija w świecę paschalną pięć
gwoździ?
Świeca paschalna symbolizuje Chrystusa zmartwychwstałego, który wcześniej umarł na
krzyżu, więc należy w niej utkwić 5 gwoździ, na znak pięciu ran Chrystusa: dwóch u rąk,
dwóch u nóg i jednej w boku. Liczba pięć obejmuje również 4 strony świata, stąd gwoździe są
umieszczone symetrycznie: wschód – zachód, północ – południe, oraz w centrum świata, który
stanowi Jezus Chrystus, jako Alfa i Omega.
Dlaczego uroczystości w Wielką Sobotę rozpoczynają się w nieoświetlonym
kościele?
Światła w kościele są zgaszone na początku liturgii Wigilii Paschalnej, by oddać atmosferę
zaczynającej ją liturgii światła. Procesja, w której lud wchodzi do kościoła, kroczy za
przewodem tylko światła paschału. Jak synowie Izraela nocą szli za przewodem słupa ognia,
tak chrześcijanie idą stopniowo w ślady Zmartwychwstałego Chrystusa, Światłości świata.
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Dlaczego Liturgia Słowa jest tak bardzo rozbudowana podczas uroczystości
Wielkosobotnich?
Czytania Pisma Świętego stanowią drugą część Wigilii. Opisują one sławne dzieła historii
zbawienia. Śpiew Psalmu responsoryjnego, milczenie i modlitwa kapłana dopomagają
wiernym w rozmyślaniu nad tymi dziełami. Porządek Wigilii obejmuje siedem czytań Starego
Testamentu - zaczerpniętych z Prawa i Proroków; pochodzą one z najstarszej tradycji
Wschodu i Zachodu i dwa czytania z Nowego, mianowicie apostoła i Ewangelii.
W ten sposób Kościół „poczynając od Mojżesza i wszystkich proroków” wyjaśnia paschalne
misterium Chrystusa.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA WIELKI TYDZIEŃ
TRIDUUM PASCHALNE
WIELKI CZWARTEK – uroczyste wspomnienie ustanowienia sakramentów
Eucharystii i Kapłaństwa
POŻARZYSKO - Msza Święta o godz. 16.00
DOMANICE - Msza Święta o godz. 17.30
BUKÓW - Msza Święta o godz. 19.00 Po Mszy Św. przeniesienie pana Jezusa do
Ciemnicy i adoracja do 22.00.

WIELKI PIĄTEK – upamiętnienie Męki i Śmierci Pana Jezusa
W tym dniu zachowujemy POST ŚCISŁY!
POŻARZYSKO - Liturgia Męki Pańskiej będzie sprawowana o godz. 15.00 Adoracja
przy Bożym Grobie do godz. 21.00
DOMANICE - Liturgia Męki Pańskiej będzie sprawowana o godz. 17.00
Adoracja przy Bożym Grobie do godz. 21.30
BUKÓW - Droga Krzyżowa o godz. 12.00
Liturgia Męki Pańskiej będzie sprawowana o godz. 19.00
Adoracja przy Bożym Grobie do godz. 22.00

WIELKA SOBOTA
POŻARZYSKO - Rozpoczęcie adoracji przy Bożym Grobie o godz. 8.15 Poświęcenie
pokarmów wielkanocnych o godz. 10.15; Siedlimowice – godz. 10.00
Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 15.30
DOMANICE - Rozpoczęcie adoracji przy Bożym Grobie o godz. 9.00
Poświęcenie pokarmów wielkanocnych o godz. 9.45; Chwałów – godz. 9.30
Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 18.00
BUKÓW - Rozpoczęcie adoracji przy Bożym Grobie o godz. 8.00
Poświęcenie pokarmów wielkanocnych o godz. 10.30; Dzikowa – godz. 10.45
Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 22.00
Po Mszy św. Procesja Rezurekcyjna.
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WIELKANOC 20.04.2014
POŻARZYSKO - Msza Św. o godz. 9.30 Przed Mszą św. Procesja Rezurekcyjna.
DOMANICE - Msza Św. o godz. 7.00 Przed Mszą św. Procesja Rezurekcyjna.
BUKÓW - Msza Św. o godz. 11.00

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 21.04.2014
POŻARZYSKO - Msza Św. o godz. godz. 9.00
DOMANICE - Msza Św. o godz. 10.30
BUKÓW - Msza Św. o godz. 12.00

“Wiem” Ks. Jan Twardowski
Teraz wiem
że musisz być
przeraźliwie doskonały
wieczny i nieśmiertelny
nierozpoczęty i nieskończony
zbawiający bo umiejący słuchać
skoro nie lękałeś się umierać z miłości
skoro nie bałeś się być słabym
oddychać ciężko po każdym złudzeniu
być zbitym na kwaśne jabłko
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