BIULETYN nr 1
21 lutego 2017 r.

Z wdzięcznością przyjmujemy utworzone w Archidiecezji Częstochowskiej Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej, pamiętając, że
„wspólnota staje się wspólnotą nie w wyniku interakcji, lecz przez fakt otrzymywania siebie samej od
Całości i oddawania siebie tej Całości. Na podstawie tego można by teraz wykazać, dlaczego liturgii
nie „tworzy się”, lecz przyjmuje się ją i - jako daną
uprzednio – ciągle na nowo przeżywa; można by
wykazać, dlaczego jej powszechność przejawia się
we wspólnej dla całego Kościoła formie, która jako
obrządek jest uprzednio dawana poszczególnym
wspólnotom” (J. Ratzinger, Świętowanie Eucharystii…).

Już dwa i pół miesiąca w kościele Najświętszego Imienia Maryi, katolicy z Częstochowy i okolic,
jak i goście, w szczególności jasnogórscy pielgrzymi,
mogą modlić się w ten sam sposób, tymi samymi
słowami co niemal wszyscy święci papieże, biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice, rzesze świętych
i miliony i miliony chrześcijan przez wieki.
Dotykamy tu w sposób namacalny katolickości liturgii, która łączy nas zarówno z żyjącymi teraz papieżem, biskupem i wszystkimi, którzy
wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej jak
i z tymi, którzy poprzedzili nas ze znakiem wiary
i śpią snem pokoju (por. kanon mszy św.).
„Ani apostołowie, ani ich następcy nie stworzyli sami chrześcijańskiej liturgii; wzrastała ona
w sposób organiczny przez chrześcijańskie odczytanie żydowskiej spuścizny, które stopniowo wyrażało
się w formie. W tym sensie zawsze istniała liturgia
niebędąca arbitralnym tworem konkretnej wspólnoty czy konkretnego organizatora liturgii. Stanowi
ona gwarancję i wyraz tego, że tutaj dzieje się coś
więcej i coś większego, niż mogłaby stworzyć sama z
siebie konkretna wspólnota czy w ogóle jacyś ludzie
mogliby sami wykonać. Jako taka jest więc wyrazem
obiektywnego prawa do radości i uczestniczenia
w kosmicznym dramacie Zmartwychwstania Chrystusa, będącego podstawą godności liturgii (…).
Tylko wtedy mają (wierni) pewność, że nie są ofiarami wynalazków danej jednostki czy grupy, lecz spotykają się z Tym, od którego zależy także proboszcz,
biskup i papież i który wszystkim pozostawia obszar
wolności, umożliwiającej osobistą asymilację przeznaczonej dla nas tajemnicy” (J. Ratzinger, Świętowanie Eucharystii – źródło i szczyt życia chrześcijańskiego).

Od grudnia udało się duszpasterstwu zgromadzić liczne szaty liturgiczne i księgi będące darem
od zgromadzeń zakonnych, parafii, osób indywidualnych. Został wykonany obrus komunijny. W liturgii używane są świece z prawdziwego wosku. Kiedy
zastanowimy się na Kim koncentruje się katolicki
kult, nic nie wyda się przesadne lub zbyt kosztowne.
Jest sprawą kapitalną, aby pamiętać, że cała liturgia,
cała działalność duszpasterstwa jest w służbie Najświętszego Człowieczeństwa Syna Bożego. Słowo
Ojca przyjęło ludzką naturę „dla nas ludzi i dla naszego zbawienia”, stąd im bardziej nasze działanie
będzie skoncentrowane na Bogu-Człowieku, tym
bardziej będzie ono w służbie odkupienia człowieka.
Zbliża się Wielki Post, 1 marca będziemy
pochylać nasze głowy, aby przyjąć pokutny znak popiołu. Przygotowujemy się do liturgicznych obchodów Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Liturgia Triduum Paschalnego naszego duszpasterstwa będzie sprawowana w sanktuarium Św. Ojca
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Pio na Górce Przeprośnej. Przygotowanie tych celebracji wymaga czasu, wysiłku i nakładów. Już teraz rozpoczynają się przygotowania ministrantów.
Duszpasterstwo zarezerwowało już chór, trzeba myśleć o niezbędnych na tą okazję przedmiotach, jak
np. świeca paschalna, o wystroju ciemnicy i Grobu Pańskiego. To wszystko poddaję pod rozwagę
wszystkich świadomych, że oddawanie czci Bogu
jest najważniejszym obowiązkiem człowieka na tej
ziemi.

żeństw o godz. 17. Wsłuchiwaliśmy się w żywot św.
Joanny de Lestonnac i św. Jana z Dukli, w obecności
ich relikwii. W najbliższy czwartek będziemy modlić
się przed relikwiami św. papieża Piusa X.
Kontynuujemy sobotnie spotkania formacyjne, na których omawiamy aktualnie teksty Josepha
kard. Ratzingera, dotyczące liturgii, których precyzji
i głębi przykładem są dwa powyższe cytaty.
Informacje o działalności, miejscu i czasie nabożeństw i spotkań duszpasterstwa dostępne są na
stronie tradi. czest.pl.

Panu Bogu, przedziwnemu w świętych swoich, oddajemy cześć podczas czwartkowych nabo-

■ ks. Karol Załęski IBP

OGŁOSZENIA
▪

▪ We czwartek, 23 lutego 2017 r. o godz. 17.00, od-

W sobotę, 25 lutego 2017 r. o godz. 00.00 w kaplicy Sakramentu Pokuty na Jasnej Górze zostanie
odprawiona Msza Wszechczasów podczas czuwania Krucjaty Różańcowej;

będzie nabożeństwo przed relikwiami św. Piusa X;

▪

Triduum Paschalne obędzie się w Sanktuarium
Św. O. Pio na Górce Przeprośnej;

▪ W Środę Popielcową, 1 marca 2017 r., Msza świę-

ta odbędzie się o godz. 19.15 i tym samym nie będzie tego dnia Mszy o godz. 7.15;

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
MSZE ŚWIĘTE

KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO
IMIENIA MARYI
(KOŚCIÓŁ REKTORACKI)
Al. Najświętszej Maryi Panny 56
42-200 Częstochowa

▪ w niedziele i święta – godz. 13.30
▪ w dni powszednie – godz. 7.15
NABOŻEŃSTWA PRZED RELIKWIAMI
▪ w każdy czwartek – godz. 17.00

KONTAKT:
ks. Karol Załęski IBP
e-mail: karol.zet@onet.eu
www.tradi.czest.pl

SAKRAMENT POKUTY
▪ w każdą sobotę – godz. 17.00-18.00
SPOTKANIA FORMACYJNE*
▪ w każdą sobotę – godz. 15.00–16.00
* na plebanii Kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, przy ul. Bohaterów Katynia 40/42 w Częstochowie (Błeszno). Dojazd z centrum miasta autobusem
linii 10 do przystanku Bienia, lub tramwajem linii 3 do
przystanku Bohaterów Katynia.
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