Drodzy Parafianie,
Wraz z niedzielą palmową rozpoczniemy najważniejszy tydzień w Kościele- Wielki Tydzień. Wielki
czwartek, wielki piątek i wielka sobota uznawane są za jedną kontynuacje liturgiczną i nazywane jest
także Triduum Paschalnym. W wielki czwartek przeżywamy dzień upamiętniający ostatnią wieczerzę
Pana Jezusa z apostołami. W wielki piątek zamiast mszy świętej odbywa się nabożeństwo adoracji krzyża
jako nasz znak łączności z Chrystusem, który tyle dla nas wycierpiał.
Jest to też szczególny dzień postu. W wielką sobotę jest msza święta z poświęceniem ognia oraz wody.
Zwykle Jest to najbardziej uroczysta msza święta w całym roku liturgicznym- a liczne czytania mszalne
przypominają o historii naszego zbawienia.
Piszę ‘zwykle’ ponieważ wiemy, że w tym roku ten Wielki Tydzień oraz święta będą wyglądać zupełnie
inaczej- nie będziemy mogli uczestniczyć w tych wydarzeniach w naszym kościele, nie będziemy mieli
porannej procesji w Wielkanoc, nie będzie wspólnych śpiewów i składania sobie życzeń. Dla mnie jako
księdza jest to ogromnie smutne, bo co rok czekam z niecierpliwością na te piękne wydarzenia
liturgiczne, a w tym roku, jeszcze bardziej, ponieważ miały to być moje pierwsze święta z Wamiparafianami i przyjaciółmi parafii Świętego Tomasza. Niestety przeżyje te święta sam, odprawiając
prywatnie msze święte i oczywiście modląc się za każdego z Was.
Chcę Was tutaj gorąco prosić abyście nie zapominali o swojej parafii w tym czasie, kiedy ona Was bardzo
potrzebuje. Zawsze święta takie jak Boże Narodzenie oraz Wielkanoc, to czas, kiedy Wasza parafia jest
najbardziej wspomagana finansowo przez Was- parafian. Również teraz potrzebujemy Waszego
wsparcia, a może nawet szczególnie teraz, kiedy przeżywamy ten kryzys. Bardzo Was proszę abyście
pamiętali o wspomaganiu parafii, poprzez ofiary, które można przesłać na adres parafii, albo można
wpłacić elektronicznie. Nie jestem osobą, która lubi prosić o pieniądze, ale pamiętajmy, że nie jest to
moja parafia, ale Wasza i powinniśmy czuć się odpowiedzialni ją wspierać- zwłaszcza w tym czasie
kryzysu. Bóg zapłać za każdą ofiarę!
Mam nadzieję i modlę się, że już za rok, będziemy przeżywali te święta razem.
Na koniec, chcę każdemu z Was i z Waszych rodzin życzyć błogosławionych i radosnych- mimo wszystko
radosnych- świąt wielkanocnych. Mimo trudności i ograniczeń, bądźmy świadkami wspaniałych chwil
przeżytych podczas wielkiego tygodnia, kiedy to będziemy podążali z Chrystusem aż do chwalebnego
Zmartwychwstania. Alleluja!
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