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i uroczyste wejście i uroczyste wejście i uroczyste wejście    

do kościołado kościołado kościoła 



 

NAWIGACJA LITURGICZNA GPS 

NIEDZIELA PALMOWA (czyli Męki Pańskiej)NIEDZIELA PALMOWA (czyli Męki Pańskiej)NIEDZIELA PALMOWA (czyli Męki Pańskiej)   
http://dsl.waw.pl/2015/03/1-niedziela-palmowa/ 

Mszę Świętą tego dnia poprzedza procesja lub uroczyste wejście. Uwaga poczy-

niona w mszale zaznacza, że procesję w tym dniu należy odprawić tylko raz, przed  

Mszą główną. Natomiast uroczyste wejście powtarza się wtedy, gdy wierni są licz-
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nie zgromadzeni (MR, 1, s. 106).  

Procesję odprawia się na pamiątkę 

wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. 

Mszał daje do wyboru jedną z form, 

kto rą posługując się powinno się roz-

począc  Mszę S więtą. 

I FORMA: PRI FORMA: PRI FORMA: PROCESJA.OCESJA.OCESJA.   

Jes li odbywa się procesja, rozpoczy-

namy Eucharystię poza murami ko-

s cioła. Kapłan i asysta liturgiczna uda-

ją się w miejsce, gdzie zgromadzeni są 

wierni. Kapłan zamiast ornatu moz e 

włoz yc  kapę, kto rą zdejmuje po pro-

cesji. W czasie procesji s piewa się an-

tyfonę. Po przybyciu celebrans po-

zdrawia wiernych, odmawia modli-

twę i kropi palmy wodą s więconą. 

Dalej proklamowana jest Ewangelia, 

po kto rej moz e nastąpic  kro tka ho-

milia. Po homilii procesja wyrusza 

do kos cioła. Jes li uz ywa się trybula-

rza, turyferariusz (osoba niosąca 

trybularz) idzie przed krzyz em i 

akolitami, kto rzy idą obok krzyz a. 

Po przyjs ciu do ołtarza kapłan za-

kłada ornat (jes li w czasie procesji 

był ubrany w kapę), opuszcza obrzę-

dy wstępne i odmawia kolektę. Na-

stępnie Eucharystia odbywa się w 

zwykły sposo b. 

II FORMA: UROCZYSTE II FORMA: UROCZYSTE II FORMA: UROCZYSTE WEJŚCIE.WEJŚCIE.WEJŚCIE.   

Gdy nie jest moz liwe odprawienie 

procesji (zła pogoda, zbyt mała ilos c  

wiernych)  rozpoczynamy Mszę od 

uroczystego wejs cia. Celebruje się je 

wewnątrz kos cioła. Wierni groma-

dzą się w kruz ganku kos cioła lub 

poza murami s wiątyni. Kapłan z asy-

stą udają się do progo w s wiątyni. 
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Pozostałe częs ci odbywają się  podob-

nie jak w przypadku procesji az  do 

momentu kolekty. 

III FORMA: ZWYKŁE WEIII FORMA: ZWYKŁE WEIII FORMA: ZWYKŁE WEJŚCIE.JŚCIE.JŚCIE.   

We wszystkich innych Mszach tej 

niedzieli, kto rych nie poprzedza wej-

s cie uroczyste, wjazd Chrystusa do Je-

rozolimy upamiętnia się przez zwykłe 

wejs cie (MR, 16, s. 111).  Po przyjs ciu 

do ołtarza kapłan oddaje mu czes c  a 

następnie jak zwykle celebruje Eu-

charystię. W tych kos ciołach, w kto -

rych niemoz liwa jest procesja z pal-

mami lub uroczyste wejs cie powinno 

się w stosownym czasie odprawic  na-

boz en stwo słowa Boz ego (moz e się 

ono odbyc  w sobotę wieczorem lub w 

innej stosownej porze). 

UWAGA: Opis Męki Pan skiej czyta 

się bez s wiec, nie uz ywa się takz e ka-

dzidła. Czytający, kto rym jest diakon 

lub kapłan, nie pozdrawia ludu i nie 

czyni znaku krzyz a na księdze. Mękę 

Pan ską mogą czytac  lektorzy 

(ewentualnie ministranci lub inni 

s wieccy, ale nie kobiety), wypada jed-

nak, aby słowa Chrystusa czytał/

s piewał kapłan. Diakoni przed odczy-

taniem Męki Pan skiej proszą kapłan o 

błogosławien stwo. Po odczytaniu Mę-

ki moz e byc  kro tka homilia (MR, 22, s. 

112).  W Mszy Niedzieli Palmowej od-

mawia się wyznanie wiary. Palmy 

pozostałe z Niedzieli Palmowej są 

spalane. Popio ł z palm jest uz ywany 

do posypania gło w w S rodę Popiel-

cową. 

CIEKAWOSTKA: Słyszy się niekie-

dy, z e tłum, kto ry wykrzykiwał ra-

dosne Hosanna  i machał gałązkami 

palmowymi w czasie wjazdu Jezusa 

do Jerozolimy, kilka dni po z niej do-

magał się Jego s mierci. Joseph Rat-

zinger (Benedykt XVI) sądzi nato-

miast, z e tłum, kto ry oddawał hołd 

Jezusowi na obrzez ach miasta, to 

nie ten sam, kto ry potem domagał 

się Jego ukrzyz owania (J. Ratzinger, 

Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Od 

wjazdu do Jerozolimy do Zmar-

twychwstania, cz. II, wyd. Jednos c , s. 
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CIRO FUSCO /PAP/EPA 

Odbierając ampułkę z rąk Ojca S więtego, 

arcybiskup Neapolu powiedział, z e s w. Ja-

nuary musi bardzo kochac  papiez a, skoro 

krew rozpus ciła się juz  w połowie. Papiez  

skomentował to słowami, z e musimy się 

bardziej nawracac , bo tylko w połowie s w. 

January jest z nas zadowolony. 

W 1848 r. s wiadkiem rozpuszczenia się 

krwi był bł. Pius IX, kto ry przybył uczcic  

relikwie s więtego. Nie zdarzyło się to 

podczas kolejnych wizyt papiez y w nea-

politan skiej katedrze: s w. Jana Pawła II 

w 1979 i Benedykta XVI w 2007 r. 

S w. January był biskupem Benewentu – 

miasta połoz onego ok. 70 km na wscho d 

od Neapolu. W okresie wielkich przes la-

dowan  chrzes cijan za rządo w cesarza 

Dioklecjana ( III-IV wiek) ponio sł s mierc  

męczen ską wraz z szes cioma towarzy-

Papież świadkiem cudu św. JanuaregoPapież świadkiem cudu św. JanuaregoPapież świadkiem cudu św. Januarego   
DODANE 2015-03-21 20:00 KAI | 

Krew św. Januarego, zamknięta w ampułce przechowywanej w katedrze w Neapo-
lu, rozpuściła się w obecności papieża po raz pierwszy od 1848 r. - przypomina 
hiszpański dziennik „ABC”. Dziś podczas spotkania z duchowieństwem i osobami 
konsekrowanymi Franciszek uczcił relikwie męczennika-patrona Neapolu. 
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szami ze swej diecezji: Sozjuszem, kto ry 

był jego diakonem, Prokulem, Festusem, 

Dezyderym, Eutychiuszem i Akurcjuszem. 

Stare podanie głosi, z e za odmowę złoz enia 

ofiary boz kom oprawcy wrzucili ich do 

ognia, ale płomienie w cudowny sposo b 

nie wyrządziły im z adnej szkody. Wtedy 

rzucono ich na poz arcie dzikim zwierzę-

tom, ale i one ich nie tknęły. Ostatecznie 

zginęli pod toporem kata. Miało się to wy-

darzyc  19 wrzes nia 305 r. w Puteoli 

(dzisiejsze miasto Pozzuoli) pod Neapo-

lem. 

Relikwie męczenniko w, zwłaszcza biskupa, 

przechodziły ro z ne koleje i były przecho-

wywane w ro z nych miejscach, gło wnie ze 

względu na najazdy barbarzyn co w i oba-

wy, aby nie zostały przez nich sprofano-

wane. Ostatecznie pod koniec XV wieku 

trafiły do katedry w Neapolu. Ale juz  

wczes niej datuje się tzw. cud s w. Januare-

go, gdy jego krew przechowywana w am-

pułce zaczyna się burzyc , staje się płynna 

i pulsuje, jak gdyby została s wiez o rozla-

na. Chociaz  zjawisko było wielokrotnie 

badane, do dzisiaj nie wiadomo, co jest 

jego przyczyną. 

Następuje ono zwykle kilka razy w roku, 

przede wszystkim we wspomnienie litur-

giczne s więtego – 19 wrzes nia, ale zdarza 

się takz e w pierwszą niedzielę maja, 16 

grudnia, a czasami tez  w innych okresach 

roku. 
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 (4) PANIE, WZNIEŚ PONAD 

NAMI ŚWIATŁOŚĆ 
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POKUTA W LITURGII KOŚCIOŁA POKUTA W LITURGII KOŚCIOŁA POKUTA W LITURGII KOŚCIOŁA    
Źródło: http://dsl.waw.pl/2015/03/pokuta_w_liturgii_kosciola/ 

Każdy chrześcijanin obdarzony przez Boga darem nowego życia w sa-
kramencie chrztu i wezwany do ustawicznego jego rozwoju oraz ciągłe-
go doskonalenia naśladowania Chrystusa stosownie do swego powołania 
i stanu życia, powinien czynić pokutę. 

Jes li popełni grzech cięz -
ki, kto ry zrywa jego więzi 
przyjaz ni z Bogiem i Kos cio-
łem, powinien poddac  się 
pokucie sakramentalnej, 
tzn. wyznac  go w indywidu-
alnej spowiedzi, przyjąc  i 
wypełnic  wyznaczone 
przez kapłana zados c uczy-
nienie (czyn pokutny). Sa-
krament pokuty i pojedna-
nia Kos cio ł zaleca takz e tym 
wiernym, kto rzy nie popeł-
nili z adnego grzechu wyma-
gającego sakramentalnej pokuty, aby 
jego łaską umocnili się w dobrym i 
prowadzili coraz doskonalsze z ycie 
chrzes cijan skie. Natomiast tak jedni, 
jak i drudzy powinni spełniac  uznane i 
zalecane przez Kos cio ł praktyki poku-
ty codziennej. Jej formy są bardzo ro z -
ne i przez to dostępne dla kaz dego, kto 
s wiadom swych grzecho w pragnie za 
nie przebłagac  Boga i otrzymac  od 
Niego łaskę przebaczenia. 

Zaniedbywanie i lekcewaz enie tych 
poza sakramentalnych dro g pojedna-
nia z Bogiem prowadzic  moz e takz e 
do odejs cia od sakramentalnej spo-

wiedzi, wynikającego z przekonania 
o własnej doskonałos ci i braku grze-
chu. Natomiast podejmowanie z wia-
rą i miłos cią codziennej pokuty do-
skonale przygotowuje i usposabia do 
duchowo owocnego spotkania z mi-
łosiernym Bogiem w sakramencie 
pokuty i pojednania. W z yciu religij-
nym kaz dego chrzes cijanina jest za-
tem miejsce i stosowny czas zaro w-
no na sakrament pokuty i pojedna-
nia, jak i na wielorakie formy tzw. po-
kuty codziennej, kto ra takz e gładzi 
grzechy powszednie i przez to do-
skonali miłos c  do Boga. 
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Po Soborze Watykan skim II zaczęto 

ponownie zwracac  uwagę na integral-

ne rozumienie pokuty chrzes cijan skiej 

i w konsekwencji przypominac  o poza 

sakramentalnych sposobach gładzenia 

grzecho w powszednich. 

Istnieje kilka sposobo w czynienia 

nieustannej pokuty i oczyszczania się z 

grzecho w. Moz na je podzielic  na dwie 

grupy: liturgiczne i nie związane bez-

pos rednio z liturgią. Do grupy pierw-

szej nalez ą te wszystkie elementy cele-

bracji liturgicznych, w kto rych wierni 

wyznają, z e są grzesznikami, i proszą 

Boga i braci o przebaczenie. Ma to 

miejsce gło wnie w czasie głoszenia i 

słuchania słowa Boz ego, w specjalnych 

celebracjach pokutnych, we wspo lnej 

modlitwie i elementach pokutnych li-

turgii mszalnej. 

Sakramentu pokuty i pojednania nie 

nalez y więc uwaz ac  za jedyną drogę 

prowadzącą do otrzymania przebacze-

nia grzecho w, zwłaszcza gdy chodzi o 

grzechy powszednie. Z tych bowiem 

uwalnia sam udział w Eucharystii; ist-

nieją tez  liczne, wyz ej wymienione, juz  

poza sakramentalne sposoby ich gła-

dzenia. Wszystkie jednak winny byc  

oz ywione wiarą, nadzieją i miłos cią, 

mają one prowadzic  do Eucharystii – 

ofiary naszego pojednania, złoz onej  

przez Chrystusa raz na zawsze na od-

puszczenie grzecho w. 

Do nieliturgicznych form pokuty 

moz emy zaliczyc  wszelkiego rodzaju 

naboz en stwa przebłagalne, uczest-

nictwo w Drodze Krzyz owej i Gorz-

kich Z alach, odmawianie psalmo w i 

modlitw pokutnych. Duz e znaczenie 

w czynieniu pokuty i moc gładzenia 

grzecho w mają ro wniez : cierpliwos c , 

wspo łuczestnictwo w cierpieniach 

Chrystusa, spełnianie dzieł miłosier-

dzia i miłos ci, gdyz  „miłos c  zakrywa 

wiele grzecho w”, codzienne nawraca-

nie się według wskazan  Ewangelii, 

połączone z wolą działania i postano-

wieniem porzucenia grzesznego spo-

sobu z ycia. Jako s rodki prowadzące 

do otrzymania przebaczenia grze-

cho w Katechizm Kos cioła Katolickie-

go wymienia ponadto „wysiłki podej-

mowane w celu pojednania się z bliz -

nim, łzy pokuty, troskę o zbawienie 

bliz niego, wstawiennictwo s więtych i 

praktykowanie miłos ci” (KKK 1434). 
 

Autor: ks. Rafał Łaskawski 

18 marca 2015 By Autor 20 
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTWPORZĄDEK NABOŻEŃSTWPORZĄDEK NABOŻEŃSTW   
MSZA ŚW.MSZA ŚW.MSZA ŚW.   

               NIEDZIELE i UROCZYSTOS CI NIEDZIELE i UROCZYSTOS CI NIEDZIELE i UROCZYSTOS CI    
 - godz. 8.00;  
 - godz. 10.00 (z udziałem dzieci) 
 - godz. 12.00 (SUMA w int. Parafian) 

               DNI ZWYKŁEDNI ZWYKŁEDNI ZWYKŁE   
 - wtorek, czwartek i sobota  - godz. 08.00 
 - pozostałe dni       - godz. 18.00 

NABOŻEŃSTWA w CIĄGU ROKUNABOŻEŃSTWA w CIĄGU ROKUNABOŻEŃSTWA w CIĄGU ROKU   

               MAJOWEMAJOWEMAJOWE   
 - niedziele i uroczystos ci bezpos rednio po Sumie, 
 - w pozostałe dni   - o godz. 17.30 

               CZERWCOWECZERWCOWECZERWCOWE   
 - niedziele i uroczystos ci bezpos rednio po Sumie, 
 - w pozostałe dni - bezpos rednio po Mszy s w. 

               RO Z AN COWE (paz dziernik) RO Z AN COWE (paz dziernik) RO Z AN COWE (paz dziernik)    
 - niedziele i uroczystos ci bezpos rednio po Sumie, 
 - we wtorki i czwartki  - godz. 08.30 
 - w pozostałe dni  - godz. 17.30  

WIELKI POST WIELKI POST WIELKI POST    

               DROGA KRZYZ OWADROGA KRZYZ OWADROGA KRZYZ OWA   
 - w piątki  Wielkiego Postu - godz. 17.15 

               GORZKIE Z ALEGORZKIE Z ALEGORZKIE Z ALE         
 - w niedziele Wielkiego Postu - bezpos rednio po Sumie 

ADWENTADWENTADWENT   

               RORATYRORATYRORATY      
 - we wtorki, czwartki  i  soboty ADWENTU - godz. 07.00 

 

Al. E. Marylskiego 5 

05-825 Ksiąz enice 
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E-mail: parafia@jan-maria-vianney.pl 
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MSZA ŚWIĘTA  

Czym jest dla Ciebie ? 

OFIARA CHRYSTUSA 


