„Chrystus Zmartwychwstał – Prawdziwie Zmartwychwstał”
Naszą nadzieją jest Jezus Chrystus, który był, który jest i który przychodzi. Wszystko chcemy czynić na większą chwałę Bożą. Drodzy czytelnicy, ministranci,
lektorzy, komentatorki, odpowiedzialni za służbę liturgiczną oraz ludzie dobrej woli, po dłuższej przerwie (technicznej) wznawiamy wydawanie Kartki z liturgii,
którą jeszcze, jako młody chłopak ręcznie zacząłem wydawać dla ministrantów w parafii Chrystusa Króla w Gorzowie Wielkopolskim w latach 80-tych, a później
razem z moimi braćmi klerykami w ramach Koła Liturgicznego w Zielonogórsko-Gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu.
Razem z ludźmi zakochanymi w Bogu, który dotyka nas swoją szczególną łaską w czasie spotkania przez liturgię, posługującymi w Diecezjalnej Diakonii
Liturgicznej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz klerykami naszego ZGWSD w Paradyżu, chcemy kontynuować to dzieło ruchu liturgicznego. Zapraszamy
do wysyłania swoich sugestii, podpowiedzi oraz pytań na nasz adres: redakcjakartka@o2.pl.
Błogosławionych świąt Paschalnych życzą – ks. Andrzej Hładki z Redakcją.

Wigilia Paschalna

Kiedy zapalany jest paschał?

Lucernarium to liturgia światła, obrzęd poświęcenia ognia i zapalenia paschału w Wigilię Paschalną.
W czasie tego obrzędu na paschale kreśli się:
Krzyż - symbol męki Chrystusa na drzewie krzyża.
Pięć otworów - zbawcze rany Chrystusa.
Wyryty rok bieżący i greckie litery Alfa i Omega(Α i Ω)
-symbol tego, że do Chrystusa należy czas i wieczność. On jest początkiem i końcem.

Paschał zapalany jest we wszystkie
uroczyste celebracje (Msza, Jutrznia,
Nieszpory) w okresie Wielkanocnym
(od Wigilii Paschalnej aż do Niedzieli
Zesłania Ducha Świętego). Paschał zapala
się również podczas sprawowania chrztu –
od niego są zapalane świece nowo
ochrzczonych, oraz podczas liturgii
pogrzebu ustawia się paschał przy
trumnie.

Zanurzenie paschału w wodzie święconej
Dokonuje się ono przez kapłana, podczas tejże liturgii. Wyraża się dzięki temu to, że
chrzest jest sakramentem współumierania i współzmartwychwstania z Chrystusem. Owe
zanurzenie kieruje nasz wzrok i nasze serce na wielką rolę Ducha Świętego, który na
początku świata unosił się nad wodami i pod postacią gołębicy zstąpił na Jezusa podczas
Chrztu w Jordanie. Wtedy odezwał się głos Ojca: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie
mam upodobanie”.
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Zmartwychwstanie Pańskie i czas Triduum Paschalnego, po którym owe święto następuje, to skarbnica
znaków, które są prezentem dla każdego z nas od Boga, abyśmy mogli Go coraz lepiej poznawać. Bo przecież,
jak przypominają nam dokumenty Kościoła „przez znaki widzialne wyraża się i w sposób właściwy
poszczególnym znakom, urzeczywistnia się uświęcenie człowieka” (KL 7).

II Niedziela Wielkanocna – Niedziela Miłosierdzia Bożego
Ustanowienie tej uroczystości, wiązało się z bardzo ciekawą historią.
Sam Jezus za pośrednictwem siostry Faustyny, żądał ustanowienia tego
święta. Posłannictwo, jakie zostało jej dane do głoszenia Bożego
Miłosierdzia, zostało zapisane w jej Dzienniczku, który prowadziła
na życzenie Chrystusa i spowiedników. Owym źródłem miłosierdzia,
na który wskazywał Jezus była rana z przebitego boku. Z niej to
wypłynęła krew i woda. „Te dwa promienie oznaczają krew i wodę
– blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony
promień oznacza krew, która jest życiem dusz” (Dz.299). Święto
Miłosierdzia Bożego ma być ostatnią deską ratunku dla zbawienia dusz
po śmierci. To właśnie w tym dniu, po przystąpieniu do spowiedzi
i Komunii świętej, Jezus wylewa morze łask i odpuszcza winę i karę za
grzechy. Po śmierci siostry Faustyny (1938 roku), próbę ustanowienia
tego święta zapoczątkował ks. Michał Sopoćko, jednakże Kościół
początkowo nie był temu przychylny. Dlatego dopiero w 1995 roku Kongregacja ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów zezwoliła na obchodzenie Święta Bożego Miłosierdzia, a w 2000 roku Jan
Paweł II ogłosił II Niedzielę Wielkanocną, Świętem Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła.
Formami kultu Bożego Miłosierdzia są: święto Bożego Miłosierdzia, obraz Jezusa Miłosiernego,
Koronka do Bożego Miłosierdzia, Godzina Miłosierdzia. W naszej diecezji istnieje Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego, które znajduje się w Świebodzinie. Codziennie o godzinie 15oo odbywa się tam
Koronka do Bożego Miłosierdzia. Inicjatorem powstania sanktuarium jest ks. prałat Sylwester
Zawadzki, natomiast obecnym proboszczem i kustoszem jest ks. kanonik Zygmunt Zimnawoda.
„Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia”(Dzienniczek siostry Faustyny. 299)
Koło liturgiczne
Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu
Opiekun: ks. dr Zbigniew Kobus
www.paradisus.pl

W jaki sposób wyznacza się datę
„Wielkiej Nocy”?
Zgodnie z postanowieniem Soboru
Nicejskiego (325 rok), „Wielkanoc
przypada
w
pierwszą
Niedzielę
po paschalnej pełni księżyca.” Jest
to przybliżona data astronomicznej pełni
księżyca. Przybliżona, ponieważ, jest
to data ustalana dla całej Ziemi. Data
Paschalnej pełni księżyca może się różnić
nawet o 3 dni od astronomicznej pełni
księżyca. Niedziela Wielkanocna może
wypaść
najwcześniej
22
marca,
a najpóźniej 25 kwietnia.
Aktualności
Dnia 5 maja 2012 roku (sobota)
w Paradyżu, organizowany jest VII
Diecezjalny Konkurs Liturgiczny. Na ten
rok zostało wyznaczonych 400 pytań
z liturgiki. Serdecznie zapraszamy!
Regulamin i pytania na stronach:
www.ddl.org.pl
www.ddm.org.pl
Spróbuj rozwiązać rebus, a dowiesz się,
czym kapłan ozdabia paschał podczas
Liturgii Paschalnej.
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Diecezjalna Diakonia Liturgiczna
Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej
Opiekun: ks. Tomasz Sałatka
www.ddl.org.pl
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