OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA POKARMÓW NA STÓŁ WIELKANONCY
Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala paschalik Caritas lub inną świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Następnie ktoś z rodziny odczytuje tekst Pisma Świętego.
Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
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.

Adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Apostoła, ul. Przejazdowa 11, 37-700 Przemyśl
Kontakt: tel. 16 676 70 50; www.przekopana.przemyska.pl; e-mail: przekopana@przemyska.pl
Konto bankowe: 22 1240 2568 1111 0010 9433 7353
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JAK ŚWIĘTOWAĆ?
świąteczny Porządek nabożeństw
Wielki czwartek—Msza Wieczerzy Pańskiej o
godz. 18:00 (bez udziału wiernych)
Wielki piątek – Liturgia Krzyża o godz. 18:00
(5 osób w kościele + wyznaczeni ministranci)
Adoracja do godz. 22:00 (5 osób w kościele)
Kościół będzie otwarty od godz. 8:00 i każdy może
przyjść na osobistą adorację z uwzględnieniem ilości osób w kościele.
Wielka sobota—nie ma poświęcenia pokarmów
Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 19:30 (5 osób
w kościele + wyznaczeni ministranci)
Kościół będzie otwarty od godz. 8:00 i każdy może
przyjść na osobistą adorację z uwzględnieniem ilości osób w kościele.
Wielkanoc—Msze św. o godz. 6:00 (bez procesji
rezurekcyjnej); 9:30 i 11:00.
Z uwzględnieniem informacji zamieszczonych na
końcu poniższego artykułu.
Jak przeżywać przygotowanie do Świąt?
To pytanie nurtuje wielu z nas i pełni obawy
przygotowujemy się na nieznany dotąd scenariusz,
że w nabożeństwach będziemy uczestniczyć dzięki
mediom, a nie w kościele.
Przesłanie płynące ze Stolicy Apostolskiej i Episkopatu Polski brzmi: „Kościół Powszechny znalazł
się w nadzwyczajnej sytuacji. Pierwszy raz od wielu
wieków Ojciec Święty będzie sprawował Liturgię
Wielkiego Tygodnia bez szerszego udziału wiernych, z wyjątkiem asysty liturgicznej. Z głęboką
wiarą w Bożą obecność oraz w poczuciu wielkiej
odpowiedzialności za zdrowie i życie wiernych Kościoła w Polsce, Prezydium Konferencji Episkopatu
Polski proponuje Biskupom Diecezjalnym wskazania odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach”.
Ze względu na stan epidemii polscy biskupi, idąc
za wskazaniami osób odpowiedzialnych za nasze
zdrowie i życie, ograniczyli liczbę wiernych uczestniczących w zgromadzeniach religijnych najpierw
do 50, a obecnie do 5 osób, nie licząc sprawujących

obrzędy. Nadzwyczajna sytuacja doprowadziła do
udzielenia przez biskupów dyspensy od obowiązku
uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Skorzystanie z
dyspensy nie zwalnia jednak wierzących z pobożnego przeżywania nabożeństw transmitowanych przez
telewizję, radio lub Internet. Oznacza to konieczność
aktywnego udziału w modlitwie, polegającego na
czynieniu znaku krzyża, odpowiedziach na wezwania celebransa, włączania się w śpiew oraz przyjmowanie postaw liturgicznych, jak klękanie, wstawanie
i siadanie. W momencie rozdawania Komunii św.,
można przyjąć Komunię duchową. Dotyczy to nabożeństw transmitowanych na żywo, a nie retransmisji.
Informacje o transmitowanych nabożeństwach
można znaleźć na stronie Konferencji Episkopatu
Polski www.episkopat.pl. Ponadto warto słuchać
naszej diecezjalnej rozgłośni Radio FARA.
Chociaż w naszej chrześcijańskiej tradycji Triduum Paschalne, począwszy od Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek do Wigilii Paschalnej stanowi ważny element życia religijnego, to warto
przypomnieć, iż nie są to dni świąteczne nakazane.
A zatem brak udziału w nabożeństwach w Wielki
Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę nie wiąże
się z popełnieniem grzechu. Jednak wyrazem wiary i
miłości do Chrystusa będzie uczestnictwo w transmisjach z tych liturgii.
Odnosząc się do zagadnienia grzechu, warto przypomnieć drugie przykazanie kościelne, które zobowiązuje katolików do spowiadania się przynajmniej
raz w roku. I chociaż nie ma mowy o czasie, w którym należy to uczynić, to jednak przykazanie trzecie
mówiące o konieczności przyjęcia Komunii w okresie wielkanocnym logicznie sugeruje potrzebę wyspowiadania się. Zważywszy na okoliczności i zalecenia służb sanitarnych, należy uzbroić się w cierpliwość i mądrze wybrać czas na skorzystanie z sakramentu pokuty. Nie będzie wolno w dużych grupach
przychodzić do kościoła, nie będzie tzw. spowiedzi
przedświątecznych, kiedy przyjadą kapłani z innych
parafii, nie będzie określonego dnia na pojednanie
się z Bogiem. Jednak każdy będzie miał możliwość
przyjścia do spowiedzi już od poniedziałku, 30 marca, do Wielkiej Środy. W tym okresie, godzinę przed
Mszą św. będziemy pełnić posługę „w konfesjonale”, a w razie potrzeby, jeszcze pół godziny po Mszy
św. od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy.

Stosownie do ostatniego Zarządzenia Ks. Abp.
Adama Szala „osoby, które pragną skorzystać ze
spowiedzi, powinny umówić się na nią telefonicznie
z kapłanem. Jest ona możliwa w kościołach, kaplicach i innych stosownych miejscach, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Zgodnie z zaleceniami Penitencjarii Apostolskiej w obecnej sytuacji (…) podczas indywidualnego sprawowania
sakramentu pojednania, należy zwracać szczególną
uwagę na to, aby spowiedź odbywała się w przewietrzonym miejscu poza konfesjonałem, z zachowaniem odpowiedniego dystansu, przy użyciu masek
ochronnych, zwracając absolutną uwagę na sakrament i niezbędną dyskrecję”.
Osoby, które zechcą skorzystać ze spowiedzi zapraszamy do kościoła, gdzie będziemy do dyspozycji. Spowiedź będzie możliwa w zakrystii i w kaplicy pogrzebowej.
Niestety osoby odwiedzane z posługą sakramentalną w domach, nie będą mieć okazji do spowiedzi
i przyjęcia Komunii św., tak jak było to planowane.
Zarządzenie Ks. Abp. stanowi jednoznacznie:
„Należy powstrzymywać się od wynoszenia Najświętszego Sakramentu poza świątynię, za wyjątkiem zanoszenia Komunii świętej w formie wiatyku. (…) Posługę sakramentalną wobec osób chorych i w podeszłym wieku ograniczam do wypadków niebezpieczeństwa śmierci”.
Czasem kapłani spotykają się z zapytaniem czy
jest możliwość spowiedzi przez telefon lub inne
urządzenia audiowizualne? Odpowiedź jest przecząca. Sakrament można przyjąć indywidualnie w realnym kontakcie z szafarzem. Stolica Apostolska
przypomina także, iż w przestrzeni wirtualnej „nie
ma sakramentów”.
W wykładni trzeciego przykazania kościelnego
(„Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym,
przyjąć Komunię Świętą”) Konferencja Episkopatu

Polski ustaliła, że okres, w którym obowiązuje
to przykazanie, obejmuje czas od Środy Popielcowej (26.03.2020) do Niedzieli Trójcy Świętej
(7.06.2020). Dotyczy to osób, które nie mają przeszkód natury moralnej w otrzymaniu sakramentalnego rozgrzeszenia, aby w stanie łaski przyjąć Komunię św.
W obecnej sytuacji przypomina się, że „każdy
wierny zawsze ma prawo według swego uznania
przyjąć Komunię Świętą do ust”. W związku z tym
nikomu nie można nakazywać przyjęcia Komunii
Świętej na rękę, można tylko do tego zachęcać
(zgodnie z zarządzeniem Rady Stałej KEP z dnia
12.03.2020). Wiernych przyjmujących Komunię
Świętą na rękę zachęca się, by uprzednio, w miarę
możliwości, zdezynfekowali sobie dłonie. A wolę
takiego przyjęcia Eucharystii zaznaczyli wyraźnym
gestem wyciągniętych do przodu dłoni (lewa dłoń na
prawej), a bezpośrednio po otrzymaniu Ciała Pańskiego z największym szacunkiem i pobożnością
spożyli Komunię św. będąc jeszcze przy księdzu.

Organizacja Triduum Sacrum

Obrzędy liturgiczne będą ograniczone do minimum. A zatem nie będzie uroczystych procesji, zorganizowanych grupowych adoracji ani poświęcenia
pokarmów w Wielką Sobotę.
Zgodnie z wytycznymi liczba wiernych nie może
przekraczać 5 osób. Należy na to zwracać uwagę
również w czasie osobistych adoracji.
W Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej
będzie odprawiona bez udziału wiernych. Będą tylko księża i wybrani ministranci. Najświętszy Sakrament zostanie w tabernakulum głównym, a symboliczna ciemnica będzie usytuowana w taki sposób,
aby nasz wzrok kierował się na ołtarz i tabernakulum. Adoracja będzie w tym roku o godzinę krótsza
i potrwa do godz. 22:00.
W Wielki Piątek od godz. 8:00 kościół będzie
otwarty, aby każdy mógł w dogodnej chwili przyjść
na osobistą adorację. Nie będzie planowanej Drogi
Krzyżowej ulicami parafii ani wspólnej Koronki do
Bożego Miłosierdzia, jak miało to miejsce w minionych latach. Podczas wieczornej Liturgii modlić się
będziemy o Boże zmiłowanie i ocalenie od epidemii
oraz za osoby dotknięte zarazą. W czasie nabożeństwa i po jego zakończeniu nie będzie ucałowania
ani dotykania krzyża, a jedynie oddanie czci przez
podejście i przyklęknięcie. Nocna Adoracja będzie
również trwać do godz. 22:00 i powinna odbywać
się w bardzo małej grupie (do 5 osób).
W Wielką Sobotę skorzystajmy z możliwości
adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. W tym dniu osoby należące do Róż Żywego
Różańca po ustaleniu z zelatorem podejmą czuwanie modlitewne, tak aby kościół nie opustoszał
(Najświętszy Sakrament nie może być wystawiony,
gdy nie ma nikogo na adoracji). W związku z brakiem poświęcenia pokarmów usilnie zaleca się, aby
w domach, zanim zasiądziemy do śniadania wielkanocnego odmówić modlitwę błogosławieństwa, która znajduje się na ostatniej stronie LUMENU.
Wieczorna uroczysta Liturgia Wigilii Paschalnej
należąca już do Wielkanocy, także będzie pozbawiona pewnych elementów. Nie będzie rozpalania
ogniska, poświęcania ognia ani procesji z paschałem. Świeca zostanie zapalona w kościele. Liturgia
słowa zostanie ograniczona do minimalnej ilości
czytań, a liturgia chrzcielna będzie okazją do odnowienia przyrzeczeń z chrztu, bez pokropienia wodą
święconą. Kto weźmie udział w tym nabożeństwie
spełni obowiązek udziału we Mszy św. Wielkanocnej. Zarówno w nabożeństwie Liturgii Wielkiego
Piątku jak i Wigilii Paschalnej nie może być więcej
niż 5 osób.

Wielkanoc
Ogłoszenia o nadzwyczajnym zachowaniu bezpieczeństwa określane są do Świąt, co może sugerować zniesienie restrykcji o ilości wiernych w kościele. Jeśli Pan Bóg okaże swoją litość i pandemia
przejdzie, to będziemy mogli radośnie i zwyczajowo
celebrować Zmartwychwstanie Pańskie. Wtedy porządek nabożeństw będzie jak w ubiegłych latach o
godz. 6:00; 9:30 i 11:00. Gdyby się jednak okazało,
że zgromadzenie nie będzie mogło przekroczyć 5
osób, to Msze św. będą o godz. 6:00 (bez procesji);
9:00; 10:30 i 12:00.
Zgodnie z zarządzeniem Metropolity Przemyskiego Ks. Abp. Szala „Kwestię ilości osób mogących brać udział w Eucharystiach sprawowanych
w Niedzielę Zmartwychwstania, rozstrzygną rozwiązania państwowe, które będę w tym dniu obowiązywać”. A zatem, trzeba będzie śledzić informacje podawane w mediach i stosowne ogłoszenia z
naszej strony parafialnej, które uwzględniają zarządzenia władz państwowych i kościelnych.
Kącik wiary
LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ
Sprawowanie MSZY ŚWIĘTEJ jest czynnością
całego Kościoła jako ludu Bożego, mającego udział
w kapłaństwie Chrystusa. Podczas Eucharystii wierni z kapłanem tworzą święte zgromadzenie, zanoszą
do Boga wspólne dziękczynienie oraz składają Bogu w ofierze samych siebie. Jednak każdy z uczestników Eucharystii ma do spełnienia sobie tylko właściwe zadania. Najważniejszą funkcję spełnia kapłan przewodniczący liturgii. Całe zgromadzenie
słucha słowa Bożego, uczestniczy we wspólnych
modlitwach i śpiewach, składa ofiarę i przyjmuje
Komunię św.
Liturgię różnych form sprawowania Eucharystii
zawiera wydany w 1970 r. (po Soborze Watykańskim II ) Mszał rzymski. Obrzędy mszy św. składają
się z dwóch głównych części – z liturgii słowa Bożego (stół słowa) oraz z liturgii eucharystycznej
(stół ofiary i uczty ofiarnej). Wier ni uczestniczą
we mszy przez wspólny śpiew, modlitwy, aklamacje, dialog z kapłanem, te same gesty i postawy ciała oraz milczenie.
Mszalną liturgię słowa Bożego rozpoczyna procesja kapłana wraz z asystą do prezbiterium podczas
śpiewu całego zgromadzenia a kończy modlitwa
powszechna, która poprzez swą uniwersalność
(modlitwa za cały Kościół i za zbawienie całego
świata) uczy wiernych wrażliwości i otwarcia na
potrzeby duchowe i materialne bliźnich.
Porządek czytań mszalnych zawiera księga zwana Lekcjonarzem. Czytania na niedziele ułożone są
w cyklu trzyletnim: rok A- ewangelia św. Mateusza,
rok B- ewangelia św. Marka, rok C- ewangelia św.
Łukasza. Ewangelię św. Jana czyta się głównie w
okresie Wielkiego Postu i Wielkanocy. Część liturgii słowa stanowi także homilia, której celem jest

wyjaśnianie różnych aspektów czytań biblijnych lub
części liturgii mszalnej w kontekście przeżywanej
tajemnicy dnia.
Liturgia eucharystyczna jest tak zbudowana, że
jej poszczególne części odpowiadają słowom i
czynnościom Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy.
Tworzą ją 3 główne części: przygotowanie darów,
wielka modlitwa dziękczynienia oraz uczta ofiarna (Komunia św.)
Dary materialne - przynoszone do ołtarza oraz
składane na tacę – symbolizują ofiarne nastawienie
wiernych, wyrażające się także w ofiarnej miłości
bliźniego.
Modlitwy dziękczynienia wyr ażają wdzięczność za chleb i wino - dary Boskiej hojności - oraz
zawierają prośbę, aby stały się one dla przyjmujących je chlebem życia i napojem duchowym. Modlitwa eucharystyczna stanowi centrum i punkt kulminacyjny całej mszy św., gdyż podczas niej uobecnia
się ofiara Chrystusa i Kościoła. Jest to modlitwa
dziękczynienia, podczas której dokonuje się przeistoczenie (konsekracja) chleba i wina w Ciało i
Krew Chrystusa. Każdą modlitwę eucharystyczną
tworzą następujące elementy:
 Dziękczynienie i uwielbienie Boga za dzieło
stworzenia i odkupienia
 Modlitwa błagalna do Ducha Świętego, aby dokonał konsekracji złożonych darów
 Opowiadanie o ustanowieniu i konsekracjaprzemiana chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa
 Wspominanie tajemnicy odkupienia dokonanego
przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie, a także
przez wniebowstąpienie i zesłanie Ducha Świętego
 Złożenie ofiary - Kościół składa Bogu ofiarę,
którą jest Jego Syn oraz dołącza swoją ofiarę
Modlitwy wstawiennicze za żyjących i umarłych
 Uwielbienie Trójcy Świętej, czyli modlitwa skierowana do Ojca przez Syna w Duchu Świętym
Obrzędy uczty ofiarnej r ozpoczyna M odlitwa
Pańska (Ojcze nasz), która jest jakby pomostem łączącym ofiarę i ucztę. Całe zgromadzenie eucharystyczne zwraca się do Ojca wszystkich ludzi z prośbą o chleb powszedni i eucharystyczny. Następnie
kapłan odmawia modlitwę o pokój i jedność Kościoła, po czym zwraca się do zgromadzonych z życzeniem pokoju Chrystusa. Przez znak pokoju
uczestnicy Eucharystii przekazują sobie i wyrażają
wzajemną miłość i przebaczenie. Prawdziwa i
owocna Komunia z Chrystusem zależy bowiem od
zjednoczenia z braćmi.
Celebracja Eucharystii kończy się pozdrowieniem wiernych i rozesłaniem. Przed rozesłaniem kapłan czyni znak krzyża i błogosławi zgromadzonych w
imię Trójcy Świętej. Po udzieleniu błogosławieństwa
następuje rozwiązanie zgromadzenia, a także posłanie
do świata (misja), aby wszystkim głosili wielkie dzieła
Boga i całym życiem chwalili imię Pana.
H.B.

Opracowanie na podstawie: Być chrześcijaninem dziś. Teologia
dla szkół średnich/ pod red. ks. M. Ruseckiego/ KUL, Lublin 1999

