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CZYTAJ – ROZWAŻAJ – MÓDL SIĘ – ŻYJ SŁOWEM BOŻYM
NIEDZIELA PALMOWA - Mt 27,11-54
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza
E. Jezusa stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: I. Czy Ty jesteś królem żydowskim? E.
Jezus odpowiedział: + Tak, Ja nim jestem. E.A gdy Go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał
Go Piłat: I. Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw Tobie? E. On jednak nie odpowiadał mu na żadne pytanie, tak że
namiestnik bardzo się dziwił. A był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli.
Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia, imieniem Barabasz. Gdy się więc zebrali, spytał ich Piłat: I. Którego chcecie,
żebym wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem? E. Wiedział bowiem, że przez zawiśd Go wydali. A
gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: I. Nie miej nic do czynienia z tym
Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego powodu. E. Tymczasem arcykapłani i starsi namówili
tłumy, żeby prosiły o Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik: I. Którego z tych dwóch chcecie,
żebym wam uwolnił? E. Odpowiedzieli: T. Barabasza. E. Rzekł do nich Piłat: I. Cóż więc mam uczynid z Jezusem,
którego nazywają Mesjaszem? E. Zawołali wszyscy: T. Na krzyż z Nim! E. Namiestnik odpowiedział: I. Cóż właściwie
złego uczynił? E. Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: T. Na krzyż z Nim! E. Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie
raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: I. Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To
wasza rzecz. E.A cały lud zawołał: T. Krew Jego na nas i na dzieci nasze. E. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa
kazał ubiczowad i wydał na ukrzyżowanie. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i
zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z
ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc:
T. Witaj, królu żydowski! E.Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego
płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie. Wychodząc spotkali pewnego
człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jezusa. Gdy przyszli na miejsce zwane
Golgotą, to znaczy Miejsce Czaszki, dali Mu pid wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pid. Gdy Go
ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc, tam Go pilnowali. A nad głową Jego
umieścili napis z podaniem Jego winy: To jest Jezus, król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyoców,
jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrząsali głowami
mówiąc: T. Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, wybaw sam siebie; jeśli jesteś Synem
Bożym, zejdź z krzyża. E.Podobnie arcykapłani z uczonymi w Piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: T. Innych
wybawiał, siebie nie może wybawid. Jest królem Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. Zaufał
Bogu: niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział: Jestem Synem Bożym. E. Tak samo lżyli Go i
złoczyocy, którzy byli z Nim ukrzyżowani. Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej.
Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: + Eli, Eli, lema sabachthani? E.To znaczy: Boże mój, Boże
mój, czemuś Mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: T. On Eliasza woła. E. Zaraz też jeden z nich
pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pid. Lecz inni mówili: T. Poczekaj!
Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby Go wybawid. E.A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha.
(Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie). A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół;
ziemia zadrżała i skały zaczęły pękad. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z
grobów
po
Jego
zmartwychwstaniu,
weszli
do
Miasta
Świętego
i
ukazali
się
wielu.
Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i
mówili: T. Prawdziwie, ten był Synem Bożym.
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INTENCJE MSZALNE

SOBOTA
23 kwietnia

PIĄTEK
22 kwietnia

CZWARTEK
21 kwietnia

ŚRODA
20 kwietnia

WTOREK
19 kwietnia

PONIEDZIAŁEK
18 kwietnia

18 - 24 kwietnia 2011 r.

900

+ Bogumiła Lewickiego

1800
+ Stanisława Kopczyńskiego
1800
900

+ Genowefę Czerzniewską i Czesława,
Izydora i Jadwigę Zuchewicz

1800
1800
900

+ Stanisława Jeziorskiego (2 rocz. śm.)
+ Hannę Banaszewską

1800
1800

+ Kazimierę Gładka

1000 MSZA KRZYŻMA

1800
900

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
Liturgia Jutrzni i Godziny Czytań

1800 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
900

Liturgia Jutrzni i Godziny Czytań

1800 WIGILIA PASCHALNA
REZUREKCJA
+ zm. z rodz. Banaszczaków i
1000
Kołodziejskich
1000 + Józefa Święckiego (11 r. śm.)
+ Jana, Feliksę, Henryka, Juliana i
1130
Franciszka Żabieckich
1300 Za Parafian

NIEDZIELA
24 kwietnia

600

O boże błog. dla Elżbiety i Andrzeja
Galant (35 r. ślubu)
O boże błog. dla Anny i Tadeusza
1300
Krzywkowskich (40 r. ślubu)
1800 + Leszka Ławczyńskiego
1800 + Jerzego Szatkowskiego
1300

Ogłoszenia duszpasterskie
Niedziela Palmowa – 17 kwietnia 2011 r.
1. Wczoraj w katedrze odbył się pogrzeb śp. ks. prof.
Józefa Kraszewskiego. Był kapłanem diecezji płockiej,
wieloletnim dyrektorem Wydziału Katechetycznego,
wikariuszem biskupim ds. formacji katechetów,
wykładowcą katechetyki WSD w Płocku, członkiem
Kapituły Katedralnej Płockiej.
Uroczystościom
pogrzebowym przewodniczył Biskup Płocki Piotra
Libera. Po Mszy św. ciało zostało złożone do grobowca
Kapituły Katedralnej Płockiej na cmentarzu katolickim
w Płocku.
2. Dzisiejszą Niedzielą Palmową rozpoczynamy w
Kościele obchody Wielkiego Tygodnia. Na pamiątkę
triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy święcimy
palmy. Uroczystej Mszy św. o godz. 11:30 z procesją z
palmami będzie przewodniczyd ksiądz biskup Roman
Marcinkowski. Chór WSD w Płocku wykona Mekę
Paoską.
3. Dziś przeżywamy Światowy Dzieo Młodych z tej okazji
biskup Piotr Libera będzie przewodniczyd Mszy św. o
godz. 15:00 z udziałem młodzieży, duszpasterzy i
katechetów całej diecezji płockiej.
4. Na ostatnie Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
zapraszamy dziś o godz. 17:00.
5. W Wielki Czwartek
Msza Krzyżma o godz. 10:00
Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00
6. W Wielki Piątek
Liturgia Jutrzni i Godziny Czytao o godz. 9:00
Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18:00
7. W Wielką Sobotę
Liturgia Jutrzni i Godziny Czytao o godz. 9:00
Błogosławieostwo pokarmów od godz. 10 do 17:00
Liturgia Wigilii Paschalnej z odnowieniem
przyrzeczeń chrzcielnych o godz. 20:00. Prosimy o
przyniesienie świec.
8. W Niedzielę Wielkanocną Rezurekcja z procesją o
godz. 6:00 następna Msza o godz. 10.00, 11:30, 13:00 i
18:00.
9. W II Święto Msze święte jak w każdą niedzielę 8:00,
10.00, 11:30, 13:00 i 18:00.
10. Na koniec, dziękujemy za udział w piątkowej Drodze
Krzyżowej ulicami Starego Miasta.
11. Wspólnota Krwi Chrystusa w Płocku zaprasza na
pielgrzymkę do Częstochowy 22 maja br. o godz.5:00
rano. Zapisy do 10 maja u pani Marii Kratkowskiej
24/2644873 lub 665716943.
12. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
13. Można nabyd baranka wielkanocnego w cenie 5 zł.
14. Ofiary na kwiaty do grobu paoskiego możemy składad
w kopertach na tacę.
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Geneza Wielkiego Tygodnia: Najważniejszy czas świąteczny
Pierwotny Kościół nie znał roku liturgicznego. Narastał on
i bogacił się z wolna. Jedynym świętem pierwszych
chrześcijan była niedziela, zwana u chrześcijaoskich
Rzymian Dies Dominica a u Greków Kyriake , co w obu
wypadkach oznacza "Dzieo Pana". Przy tym słowo "Pan"
odnosiło się do Jezusa Chrystusa, sprawcy nowego
porządku zbawienia naszego.
W
każdą
niedzielę
czczono
pamięd
Zmartwychwstania Paoskiego, gdyż właśnie w niedzielę
Chrystus Pan zmartwychwstał. W niedzielę również
obchodzono pamiątkę Zesłania Ducha Świętego na
Apostołów, gdyż tego dnia dokonała się także ta tajemnica.
Tak więc każda niedziela była nie tylko przypomnieniem,
ale jakby ponownym przeżyciem tych dwóch największych
wydarzeo w życiu Kościoła. Przez swoje bowiem chwalebne
zmartwychwstanie Chrystus Pan najdobitniej potwierdził,
że jest tym, za kogo się ogłaszał: Synem Bożym,
Zbawicielem świata. Przez swoje zmartwychwstanie Jezus
Chrystus nadał swojej śmierci pełny i prawdziwy wyraz:
umarł, bo tak chciał, ale śmierd Jego stała się zwycięstwem
ostatecznym nad szatanem i wszystkimi Jego wrogami na
ziemi. W blaskach zmartwychwstania ma sens właściwy
dopiero krzyż i śmierd tak okrutna. Bez Wielkanocy Wielki
Piątek byłby tragiczną pomyłką i wielką przegraną samego
Boga, nieudaną próbą zbawienia rodzaju ludzkiego. Cała
kunsztowna konstrukcja oczekiwania i zapowiadania
Mesjasza, Jego misja na ziemi i wreszcie ogrom poniesionej
Ofiary to wszystko nie miałoby wytłumaczenia ani
fundamentu. Dlatego to św. Paweł Apostoł ma odwagę
wprost wyznad: "A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał,
daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także nasza
wiara".
Rocznica zmartwychwstania Paoskiego była
obchodzona w chrześcijaostwie jako pierwsze i jedyne
święto już w czasach apostolskich. Jak wspomnieliśmy z
okazji pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, z wolna dookoła
Wielkanocy narastały dni: przygotowania, które bardzo
wcześnie, gdyż już za czasów św. Grzegorza I Wielkiego (+
604) osiągnęły swój pełny i wykooczony cykl. Myślą
przewodnią Wielkiego Postu jest nie tylko przypomnienie
dokonanego Odkupienia rodzaju ludzkiego i złożenia
podzięki Bogu i Jego Synowi za tak niezwykły akt
miłosierdzia. Kościół pragnie, aby jego dzieci czynnie
włączyły się w to swoje Odkupienie: przez wewnętrzne
odrodzenie, przez wyzbycie się "starego człowieka" a
przyobleczenie się w "człowieka nowego", którego
wzorcem jest Jezus Chrystus: "To wiedzcie, że dla
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zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został
razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w
niewoli grzechu". "Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście
pouczeni w Nim — zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że
— co się tyczy poprzedniego sposobu życia — trzeba
porzucid człowieka, który ulega zepsuciu na skutek
zwodniczych żądz, odnawiad się duchem w waszym
myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego
według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości".
Najuroczyściej w całym roku kościelnym został
wyeksponowany w obrzędy Wielki Tydzieo. Jak sama nazwa
nam podsuwa, dokonały się bowiem w tych dniach
największe tajemnice związane z Odkupieniem rodzaju
ludzkiego: Chrystus Pan poniósł śmierd na krzyżu i
zmartwychwstał. Nad te wydarzenia historia zbawienia nie
zna większych. Dlatego słusznie dano nazwę tym świętym
dniom: "Wielki Tydzieo".
Aby wierni mogli we wszystkich obrzędach
Wielkiego Tygodnia uczestniczyd, papież Pius XII dekretem z
dnia 16 listopada 1955 roku wprowadził w obrzędach
Wielkiego Tygodnia zasadnicze zmiany. I tak wszystkie
nabożeostwa odbywają się w godzinach wieczornych, aby
mogli w ich uczestniczyd wszyscy wierni. Są one
odprawiane w języku polskim, aby były zrozumiane przez
wszystkich. Wreszcie okrojono je i skrócono na tyle, aby
były w swojej myśli historycznej i teologicznej więcej
przejrzyste i jasne. Nadto chodziło także o to, aby nie
nurzyd uczestników zbytnim ich przedłużaniem (reforma
również z roku 1969).
Na treśd wydarzeo Wielkiego Tygodnia składają się:
triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy w Niedzielę
Palmową, ostatnie dyskusje z Sanhedrynem Chrystusa Pana
w świątyni, przepowiednie Chrystusa o zburzeniu
Jerozolimy i o koocu świata. Ostatnia Wieczerza i Męka
Paoska, wreszcie chwalebne Zmartwychwstanie Chrystusa.
Obrzędy liturgiczne tych dni są tak wkomponowane, aby
wiernym ułatwid wizualne niemal odtworzenie tych
wypadków, bezpośrednio związanych z tajemnicą
odkupienia rodzaju ludzkiego, pobudzid do refleksji i
wielkiej wdzięczności, doprowadzid do pojednania się w
sakramencie Pokuty, odnowid w nich pierwotną gorliwośd
w służbie Bożej. Wielki Tydzieo ma tak wysoką rangę w
liturgii Kościoła, że nie dopuszcza nawet uroczystości.
Gdyby zaś takie wypadły, odkłada się je po Wielkanocy (np.
Uroczystośd Zwiastowania Paoskiego w tym roku).
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HISTORIA PŁOCKIEJ KATEDRY (CZ. 9)
Każdy, kto chod raz zwiedzał płocką katedrę, nie
może zapomnied wyjątkowego nastroju tej wspaniałej
budowli. Tę wyjątkowośd stwarza nie tylko ciekawa
renesansowa forma architektoniczna tumskiej bazyliki, czy
też niezwykle bogate ikonograficznie i kolorystycznie
polichromie Władysława Drapiewskiego, ale również, a
może nawet przede wszystkim, bogate wyposażenie naw i
kaplic katedry, w szczególności w ołtarze. Do dziś w
katedrze zachowało się 11 ołtarzy.
Oprócz ołtarza głównego, znajdującego się w
apsydzie zamykającej chór prezbiterialny, istnieją jeszcze
cztery ołtarze w transepcie, cztery w nawach bocznych i
dwa w kaplicach pod wieżami. Do czasu przebudowy
katedry przez Stefana Szyllera w początku naszego XX
wieku, znajdowały się w katedrze jeszcze dwa ołtarze przy
filarach łączących nawę główną z nawami bocznymi. Tak
duża ilośd ołtarzy wzięła się zarówno z faktu istnienia
przedsoborowych przepisów, nie przewidujących mszy
koncelebrowanych, ale także z wielkiej pobożności i
ofiarności wiernych ubiegłych wieków, którzy nie tylko
fundowali ołtarze, ale także zabezpieczali w postaci altarii
dochody na ich utrzymanie i obsługę przez altarystę, czyli
kapłana, który najczęściej odprawiał nabożeostwa żałobne
lub wotywy za spokój dusz fundatorów.
OŁTARZ GŁÓWNY

Poprzedni ołtarz wzniesiony w koocu szesnastego
stulecia
przez
biskupa
Baranowskiego
posiadał
wielokondygnacyjną, monumentalną nastawę, sięgającą
zwieoczeniem aż do sklepienia prezbiterium. Obecny ołtarz
wzniesiony ok. 1903 roku według projektu architekta
Stefana Szyllera, nawiązuje charakterem do renesansowych
ołtarzy kościołów włoskich czy francuskich. Ołtarz ten jest
murowany z cegły i obłożony marmurem węgierskim,
włoskim i belgijskim. Nastawa ołtarza o małej
architektonicznej formie, zwieoczona gzymsem została
podzielona ośmioma niszami (w których obecnie znajdują
się figury świętych związanych z diecezją płocką) oraz
centralną płaskorzeźbą z brązu, wyobrażającą Chrystusa
Pana w Ogrójcu. Całośd, poza płaskorzeźbą, wykonana
została z marmuru kieleckiego. Nieco później dodany został
tron eucharystyczny wieoczący dzisiejszy altare majus oraz
wspaniałe srebrne antependium, czyli zasłonę podstawy
mensy.
Według piętnastowiecznych statutów kapituły
płockiej, przy tym ołtarzu nie wolno było celebrowad
nabożeostw nikomu z niższego duchowieostwa poza
kanonikami i prałatami. Według arcybiskupa Antoniego
Juliana Nowowiejskiego ołtarz główny w katedrze płockiej
znajduje się od XVI w., a więc od czasów wzniesienia nowej,
renesansowej świątyni, w tym samym miejscu, chod obecna
nastawa pochodzi z okresu ostatniej przebudowy, tj. z
początku XX w.
OŁTARZ JEZUSA UKRZYŻOWANEGO

Ołtarz Jezusa Ukrzyżowanego został usytuowany
przy południowym filarze łuku tęczowego, w pobliżu wejścia
do zakrystii. Jego nastawę wzniesiono na przełomie XVI i
XVII wieku staraniem i z fundacji biskupa Baranowskiego.
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Mensa, antependium i balustrady po obu stronach
to efekt przebudowy ok. 1903 r. Nastawa tego ołtarza,
będąca
jednym
z
najpiękniejszych
przykładów
późnorenesansowych dzieł sztuki rzeźbiarskiej, wykonana
została z marmuru kieleckiego, zaś rzeźby i aplikacje z
alabastru.
Uwagę przykuwa środkowa częśd nastawy, gdzie w
głębokiej, bogato zdobionej niszy znajduje się alabastrowa
grupa pasyjna, tzn. Ukrzyżowany Chrystus na Golgocie, nad
nim Duch Św. w postaci gołębicy oraz Maria i Jan po
bokach.
W
górnej
kondygnacji
umieszczona
jest
płaskorzeźba wyobrażająca Św. Ignacego, zaś w zwieoczeniu
emblematy czterech ewangelistów i pelikan karmiący
pisklęta - symbol eucharystyczny.
OŁTARZ NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY

Drugi z ołtarzy w transepcie to marmurowy ołtarz
Najświętszej Marii Panny, zwanej też Matką Boską
Mazowiecką.
Jest on fundacją braci Zygmunta, Jana i Jakuba
Cieleckich. Nastawę wykonano z marmurów czarnego i
brunatnego, zaś rzeźby i aplikacje z białego. W centralnym
punkcie umieszczona została postad Marii Panny z
Dzieciątkiem na jednym ręku i z berłem w drugim. Mensa
ołtarza wybudowana od początku jako stała, w 1903 r.
została obłożona marmurami kieleckimi i zagrodzona z
dwóch stron balustradą.
OŁTARZ ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

Do ciekawszych ołtarzy płockiej katedry należy bez
wątpienia ołtarz Św. Stanisława Kostki, znajdujący się w
nawie bocznej, zbudowany według projektu Stefana Szyllera
w 1906 r. z białego i szarego marmuru kararyjskiego w
Kielcach. Mozaika, będąca integralną częścią ołtarza,
wykonana została w Wenecji w zakładzie Rigo et Co.
Ołtarz swym charakterem nawiązuje do form
renesansowych. Trzyosiowa nastawa mieści w części
środkowej płaskorzeźbę wykonaną w Krakowie przez
rzeźbiarza Langmana, przedstawiającą Św. Stanisława
Kostkę, adorującego Dzieciątko Jezus, trzymane przez
Marię. W niszach bocznych znajdują się postacie Św.
Alojzego i Św. Barbary wykute przez Leona Migalskiego.
OŁTARZ SERCA JEZUSOWEGO

Ostatnim z prezentowanych ołtarzy jest ołtarz Serca
Jezusowego stojący w nawie bocznej przy ścianie północnej
świątyni. Jego projektantem był również Stefan SzylIer, a
wykonawcą łódzki zakład kamieniarski Urbankowskiego,
który budowę ołtarza zakooczył w 1913 r. Specyfiką tego
ołtarza jest to, iż w miejsce klasycznej nastawy umieszczono
trzypostaciową grupę rzeźbiarską, ukazującą Jezusa z
wyciągniętymi rękami, u którego stóp klęczą żarliwi czciciele
Serca Jezusowego - Św. Bonawentura w franciszkaoskim
habicie i błogosławiona Maria Małgorzata Alacoque w
habicie wizytki. W zwieoczeniu ołtarza znajduje się mozaika
z wyobrażeniem Dobrego Pasterza, będąca kopią mozaiki w
Rawennie.
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