BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,
t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola
Boża w Jezusie Chrystusie względem was.
Albo:
Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co
będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się
naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.
Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się
uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak
dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim
królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: Uczniowie poznali Pana. Alleluja
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.
Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm
pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez
swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na
wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
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EWANGELIA
Mt 21, 1-11

Wjazd Jezusa do Jerozolimy
Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch
uczniów, mówiąc im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy
niej źrebię. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiecie: „Pan ich
potrzebuje i zaraz je odeśle”».
A stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka: «Powiedzcie Córze Syjonu: Oto Król twój przychodzi
do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy».
Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe
płaszcze, a On usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki
z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno:
«Hosanna Synowi Dawida!
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!
Hosanna na wysokościach!»
Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?» A tłumy odpowiadały:
«To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei».
Medytacja nad Słowem Bożym
Wsłuchujemy się w ciszy i z powagą w długi opis męki, śmierci i pogrzebania Jezusa według wersji
św. Mateusza. Zasadnicze punkty tego opisu to: zdrada Judasza, ustanowienie Eucharystii, modlitwa
w Ogrójcu i pojmanie Jezusa, przesłuchanie przed Sanhedrynem, czyli Najwyższą Radą żydowską,
trzykrotne zaparcie się Piotra, kolejne przesłuchanie Jezusa, tym razem przed Piłatem, oraz Jego
ukrzyżowanie, śmierć i pogrzeb.
Kościół jako wspólnota Jego uczniów w milczeniu przygląda się dziś temu, co stanie się treścią
najbliższych dni Wielkiego Tygodnia. Smutek i ból, przestrach i pokusa ucieczki towarzyszyły kiedyś
uczniom Jezusa w tych dniach, jakże często towarzyszą i nam, współcześnie, i to nie tylko jako emocje
podczas rozważania tamtych wydarzeń. Towarzyszą nam obecnie, zwłaszcza gdy tracimy „kontakt
wzrokowy” z Jezusem, czyli duchowo oddalamy się od Niego: dzień po dniu, stopniowo pogrążając
siebie w troskach i zmartwieniach doczesności.
Ten opis i te Wielkie Dni to chwila zatrzymania się w biegu naszego życia i okazja do refleksji nie
tylko nad losem Jezusa, ale i nad sobą, nad swoim dążeniem do sukcesu życiowego za wszelką cenę czy
do zachowania swego życia, tu na ziemi, nawet idąc „po trupach do celu”. To też okazja do refleksji nad
swoim tchórzostwem i strachem przed przyznaniem się do Niego publicznie, a może i nad swoją
rozpaczą, że Pan mi nigdy nie wybaczy moich grzechów.
Jego odpowiedzią daną nam jest ustanowienie Eucharystii: On bowiem pragnie nas stale karmić
swoim Słowem i swoim Ciałem, abyśmy nie ustali „w drodze” do Domu Ojca. Nad pokusą naszej
rozpaczy i smutku rozciąga się Jego niezachwiana miłosierna Obecność.
ks. Wojciech Michniewicz
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Ogłoszenia duszpasterskie
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1.

13.

Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Tak jak Pan Jezus
wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w
tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż z Nim!”. Dzisiaj również kolejna
niedziela przygotowująca nas do nawiedzenia naszej archidiecezji Matki Bożej w kopii Obrazu
Jasnogórskiego.
Tradycyjnie dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Światowy Dzień Młodzieży. Łączmy się
modlitewnie z młodymi, aby zawsze pragnęli bliskości z Chrystusem i ciągle odnawiali swoją przyjaźń z
Panem Bogiem.
Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Niech święty czas: Wielki
Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się w misterium
paschalne przez udział w bogatej liturgii tego okresu poprzez transmisje w mediach.
W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą
Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia przez Chrystusa sakramentów Eucharystii i kapłaństwa.
Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy,
a po Komunii św. Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dawniej
ciemnicą. W tym roku będzie to tabernakulum. Po komunii św. zaśpiewamy hymn „Sław, języku,
tajemnicę”, za co w tym dniu można uzyskać odpust zupełny. Liturgia tej Mszy Świętej w naszym
kościele rozpocznie się o godz. 18.00.
W Wielki Piątek wszystkich obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw
mięsnych oraz na ograniczeniu ilości posiłków. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z
nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez
górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do rozpoczęcia 60. roku życia. Tego
dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można
uzyskać odpust zupełny. W tym roku, na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie
przeniesiony do tabernakulum.
Nabożeństwo Drogi krzyżowej o godz. 9.00. Początek
wielkopiątkowej liturgii o godz. 18.00.
Wielka Sobota to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązują cisza i
zaduma nad śmiercią Chrystusa. W związku z epidemią koronawirusa nie będzie wystawionego
Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. Kościół będzie otwarty i można adorować Pana Jezusa
indywidualnie ukrytego w tabernakulum.
W tym roku nie będzie w kościele poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny. Ks. Prymas prosi,
aby wierni przed śniadaniem wielkanocnym w gronie rodzinnym uczestniczyli w uroczystym
błogosławieństwie, które niech poprowadzi ojciec rodziny lub inna osoba. Warto i w tym dniu zachować
post, powstrzymując się od pokarmów mięsnych.
W sobotni wieczór rozpoczynamy wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczysta i najbogatsza w
ciągu roku liturgia oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa. Wigilia Paschalna w naszym kościele
rozpocznie się o godz. 20.00.
Ks. Prymas udzielił dyspensy od obowiązku mszy św. niedzielnej na czas epidemii koronawirusa.
W związku z tym, że w kościele nie może przebywać więcej niż 5 osób, zachęcamy do śledzenia
transmisji Mszy Świętych z naszego kościoła na profilu facebookowym codziennie o godz. 8.00 i 17.00
oraz w niedziele o godz. 8.00; 10.00; 12.00, a także w środkach społecznego przekazu.
W związku z epidemią koronawirusa spotkania dzieci i młodzieży przygotowujących się do
sakramentów są odwołane.
W związku z epidemią koronawirusa, uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w Parafii pw. św.
Michała Archanioła w Gnieźnie zostaje przełożona na niedzielę 6 września 2020 roku o godz. 12.00.
Okazja do spowiedzi św. 15 min. przed Mszą św. lub po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
z ks. proboszczem.
Bóg zapłać za ofiary na rzecz Parafii.
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Wszystkich zmarłych polecajmy Miłosierdziu Bożemu, wieczny odpoczynek…
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Wszystkim naszym Parafianom, Przyjaciołom, Dobrodziejom, Gościom i Sympatykom naszej Parafii
życzymy obfitości Bożych darów i owocnego Wielkiego Postu. Szczęść Boże.
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