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którzy przywozili i odwozili niezmotoryzowanych
uczestników, wszystkim, którzy wspierali ofiarami pierwsze od kilkudziesięciu lat Triduum w usus
antiquior w archidiecezji częstochowskiej. Ofiary
te pokryły wynagrodzenie dla muzyków i używanie
kościoła, wiele przedmiotów niezbędnych do liturgii musieliśmy zakupić: figurę Pana Jezusa w grobie,
misy, świece, kwiaty, materiały… Wszystkim, którzy
nie szczędzili czasu, pracy i grosza dla kultu Bożego
- „Bóg zapłać”.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
Ukrzyżowany, Syn chwalebnej Dziewicy Maryi.
Kończący się okres wielkanocny, stanowi okazję do podsumowania wydarzeń związanych z czasem celebracji centralnych wydarzeń w historii zbawienia.
Dziękujemy Bogu za Święte Triduum Paschalne, które Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Częstochowskiej sprawowało
w anktuarium Św. Ojca Pio na Górce Przeprośnej,
w miejscu nabrzmiałym modlitwą milionów, miejscu, tak sugestywnie opisanym przez Władysława
Reymonta w „Pielgrzymce do Jasnej Góry”: „Stanęliśmy wreszcie na ostatnim wzgórzu i stali przez
mgnienie wpatrzeni, jak te tumany ściągały się jakimiś warstwami, jak szły skłębione i podarte w górę,
aż przestrzeń czysta została i wszystkie oczy uderzyły się o tę górę z wieżą na szczycie.

Kolejnym ważnym momentem okresu wielkanocnego była uroczystość Naszego Pana Jezusa
Chrystusa Dobrego Pasterza w drugą niedzielę po
Wielkanocy. Penitencjaria Apostolska udzieliła na
ten dzień odpust zupełny dla wszystkich miejsc posługi kapłanów Instytutu Dobrego Pasterza. W kościele rektorackim w Częstochowie odprawiona
została Msza Wszechczasów przed Najświętszym
Sakramentem wystawionym. Taka msza święta odprawiana jest zaledwie kilka razy w roku i jest ona
bez wątpienia szczytem religii katolickiej, nic większego, bardziej uroczystego i bardziej tajemniczego
nie można już sobie wyobrazić. Ukazana jest tu bowiem tajemnica Eucharystii w jej trzech wymiarach:
ofiary, komunii i rzeczywistej obecności.

- Maryjo! - buchnęło jak płomień z tysięcy
piersi i tysiące ciał runęły na ziemię z krzykiem radości. Widok niby orkan rzucił te wszystkie głowy
w proch”.
Częstochowscy wierni przywiązani do czcigodnej i starożytnej liturgii stanęli na Górce Przeprośnej, by dzięki wielkiej życzliwości i gościnności
Ojca Kustosza sanktuarium, czerpać ze źródeł łask
paschalnych.

Razem z wielkim Tomaszem z Akwinu wyznajemy: „Dogmat dan jest do wierzenia, że się w Ciało
chleb przemienia, wino zaś w najświętszą Krew. Oto
chleb Aniołów błogi, dan wędrowcom pośród drogi,
synów chleb prawdziwy, mnogi, rzucać go nie można psom. Pod odmiennych szat figurą, w znakach
różnych, nie naturą kryje się tajemnic dziw”.

Każdy przeżył święte obrzędy na swój jedyny i niepowtarzalny sposób, od Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, poprzez
surowe ceremonie Wielkiego Piątku, aż do liturgii światła, wody i Zmartwychwstania, zakończonej procesją eucharystyczną w Wielką Noc...
Wielki Tydzień był dużym wyzwaniem liturgicznym, logistycznym, finansowym.

Po mszy św. wyszliśmy z procesją, jak owce za
Pasterzem: „Dusz Pasterzu, prawy Chlebie, dobry
Jezu, prosim Ciebie, Ty nas paś i broń w potrzebie,
Ty nam dobra okaż w niebie, kędy jest żyjących kraj”.

Dziękuję ministrantom, Państwu, którzy pomogli w transporcie paramentów liturgicznych,
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Przyszedł moment, żeby szaty te zostały odświeżone.

Najbliższa msza przed Najświętszym Sakramentem wystawionym zostanie odprawiona w Boże
Ciało.

Oczekujemy na święto Zesłania, oczekujemy
na lucis radium, na promień światła Ducha Świętego.

13 maja, wraz z całym Kościołem, świętowaliśmy stulecie objawień Matki Bożej w Fatimie
i kanonizację Franciszka i Hiacynty Marto. Po wieczornej, uroczystej mszy, z licznym udziałem wiernych, przeszliśmy procesyjne ze świecami za figurą
Madonny Fatimskiej. Był to czas głębokiej modlitwy
dla wielu.

„Bez światła nie możemy poznać ani pokochać prawdy” - pisze św. Katarzyna ze Sieny - „Bez
tego światła pogrążymy się w ciemnościach i nie
będziemy wiernymi, lecz niewiernymi oblubieńcami prawdy. Owo światło jest tym, co czyni dusze
wierną, gdyż odrywa ją od kłamstwa własnej zmysłowości i każe jej iść za nauką Chrystusa Ukrzyżowanego, który jest Prawdą. Światło to sprawia, że
serce człowieka jest dojrzałe i stałe, a nie płochliwe;
jest cierpliwe w trudach, a nie szuka pocieszenia
z nieuporządkowaną wesołością, jest zawsze uporządkowane i stateczne w obyczajach. Każde działanie takiego człowieka jest roztropne i oświetlone światłem wielkiego umiaru. Tak jak roztropnie
działa, tak samo roztropnie mówi i milczy, delektuje
się bardziej słuchaniem ważnych rzeczy niż niepotrzebnym gadulstwem, A dlaczego człowiek staje się
właśnie taki? Dlatego, że w światłości i ze światłem
ujrzał, iż Bóg zadowala się nielicznymi słowami,
a licznymi czynami”.

W miesiącu maryjnym, 20 maja nasze duszpasterstwo udało się na pielgrzymkę do sanktuarium Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce.
Ksiądz Kustosz zapoznał nas z historią powstania,
na przestrzeni trzech dekad, imponującego dzieła
Kalwarii Praszkowskiej. Droga Krzyżowa na dróżkach, różaniec przed słynącym łaskami obrazem
Matki Boskiej, były czasem rozważania prawd wiary, na wzór Niepokalanej, która „te wszystkie słowa
zachowywała, stosując w sercu swoim” (Łk 2, 19).
Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział
w tych wydarzeniach.
Aktualnie przeprowadzamy akcję prania
chemicznego szat liturgicznych. W pierwszych tygodniach po utworzeniu duszpasterstwo otrzymało dużo szat, często kunsztownie wykonanych, ale
nieużywanych i niepranych od kilkudziesięciu lat.

■ ks. Karol Załęski IBP

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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