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СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ
- ПАСХА
Zmartwychwstanie Pana Naszego Jezusa
Chrystusa.
16.04
niedziela
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22.04
sobota

23.04
niedziela

26.04
środa
29.04
sobota
30.04
niedziela

Па1сха.

godz. 2400

Paschalna Procesja
Jutrznia
Św. Liturgia

godz. 800

II Święta Liturgia.

17.04
poniedziałek
18.04
wtorek
19.04
środa

W Naszej Parafii

godz. 1400

Paschalna Wieczernia i procesja
Poniedziałek Paschy
Święta Liturgia
Wtorek Paschy
Święta Liturgia
Środa Paschy
Święta Liturgia
Modlitwy (przy grobach) za dusze
zmarłych rozpoczynają się od godz. 10:00
do 13:00
Wsienoszcznoje Bdienije
Niedziela II po Wielkanocy.
O Tomaszu.
Święta Liturgia. Procesja.
Modlitwy (przy grobach) za dusze
zmarłych
rozpoczynają się od godz. 800

godz. 1000
godz. 900
godz. 900
Тропа1рь, гла1съ є7:

godz. 1700

Хrт0съ воскр7се и3з8 ме1ртвыхъ, сме1ртію сме1рть попра1въ,
и3 сyщымъ во гробёхъ жив0тъ дарова1въ.
Конда1къ, гла1съ и7:

godz. 940

Ѓще

и3

во

гр0бъ

снизше1лъ

є3си2,

безсме1ртне,

но

а4дову

разруши1лъ є3си2 си1лу, и3 воскrлъ є3си2, ћкw побэди1тель хrте2
б9е, жена1мъ мvрон0сицамъ вэща1вый: ра1дуйтесz! и3 твои6мъ
а3пcлwмъ ми1ръ да1руzй, па1дшымъ подаsй воскrніе.

Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych

godz.

Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych
Wsienoszcznoje Bdienije
Niedziela III po Wielkanocy.
Św. Niewiast Niosących Wonności.
Święta Liturgia

godz. 900
godz. 1700

900

godz. 830 i 1000

Prosimy o ofiary do skarbonki na pokrycie kosztów druku gazetki.

Kochani Bracia i Siostry w dniu Święta Paschy przyjmijcie z głębi serca
płynące życzenia wielu Łask od Zmartwychwstałego Chrystusa, umocnienia
wiary, nadziei, miłości oraz zdrowia.
Proboszcz i Kler i Rada Parafii

Paschalia – ustalanie czasu świętowania Paschy
Kalendarz jest jednym z wyznaczników czasu. Jednym ze starożytnych kalendarzy
jest kalendarz juliański. Wraz z przyjściem na świat Chrystusa czas stał się czasem
zbawienia. Sakralny średniowieczny kalendarz podporządkował sobie nie tylko czas,
lecz również cały porządek życia.
Należy podkreślić, że znane nam kalendarze – juliański, a od 1582 roku (reformy
papieża Grzegorza XIII) gregoriański – przez sam fakt swojego istnienia zobowiązane
były określać czas świętowania Paschy.
Czas w Kościele prawosławnym, jest czasem oczekiwania Zmartwychwstania
Chrystusa – stanowiącego centrum życia Kościoła, gdyż jest Świętem Wszystkich
Świąt. Życie liturgiczne Kościoła w pierwszych wiekach jego istnienia koncentruje się
właśnie wokół Paschy. Nie należy się też dziwić, że historia cerkiewnego kalendarza
juliańskiego powiązana jest z Paschaliami.
Pascha chrześcijan związana jest z paschą starotestamentową, obchodzoną podczas
pełni księżyca w miesiącu nisan (mniej więcej – marzec naszego kalendarza). W roku
śmierci Pana Jezusa na krzyżu żydowska Pascha wypadła 14 nisana (z piątku na sobotę),
a Chrystus – pierwszego dnia po sobocie – Zmartwychwstał. Już od pierwszego wieku
rozpowszechnił się zwyczaj obchodzenia Paschy chrześcijan po obchodach żydowskiej.
Święci apostołowie polecili świętować chrześcijańską Paschę po żydowskiej,
po wiosennym zrównaniu dnia z nocą. Mówi o tym VII reguła śww. Apostołów.
W Kościele pierwszych wieków praktyka dotycząca świętowania Paschy była różna.
Kościoły małoazjatyckie Paschę obchodziły, razem z żydami, 14 nisana, niezależnie od
tego, w jakim dniu tygodnia ona wypadała. Kościoły lokalne – takie, jak rzymski,
aleksandryjski, antiocheński – Paschę obchodziły w pierwszą niedzielę po 14 nisana.
W połowie II wieku św. Polikarp – biskup Smyrny, jeden z mężów apostolskich –
odwiedził Rzym i wśród innych spraw kościelnych omawiał z papieżem Anicetą także
sprawę świętowania Wielkanocy. Ani św. Polikarp, ani Aniceta nie chcieli odstąpić od
zwyczaju istniejącego w ich Kościołach. Św. Polikarp, podobnie jak przedstawiciele
wszystkich kościołów Azji Mniejszej, powoływali się w tym wypadku na Tradycję
Apostolską. Zwyczaj świętowania Wielkanocy w dniu 14 nisana przyjął się u nich
z czasów app. Jana i Filipa, nauczających i pozostających dłuższy czas w Azji
Mniejszej.
Po spotkaniu św. Polikarpa z Anicetą, kościół rzymski i kościoły małoazjatyckie
pozostały przy swej poprzedniej praktyce. Obaj mężowie zgadzali się co do tego,
że należy szanować tradycję i zwyczaje kościelne przejęte od Apostołów.
Około 170 roku sprawa świętowania Wielkanocy omawiana była na soborze
w Laodycei. Sobór opowiadał się również za świętowaniem Paschy w niedzielę, nie
mógł jednak skłonić kościołów małoazjatyckich do zmiany ich praktyki. Wówczas
w sprawie tej zabrał głos również biskup rzymski, papież Wiktor, który chciał narzucić
swą wolę innym kościołom. Zażądał, aby kościoły Azji Mniejszej odstąpiły od swej
praktyki i świętowały Wielkanoc w niedzielę wraz z pozostałymi kościołami.
W ostateczności doszło do tego, że papież zagroził zerwaniem łączności z kościołami
małoazjatyckimi i powstało niebezpieczeństwo rozłamu w całym Kościele.

Konflikt przybrał ostrzejszy charakter. Żądaniu papieża sprzeciwił się biskup Efezu
Polikarp, który występował w imieniu kościołów małoazjatyckich i bronił ich praktyki
wielkanocnej.
Pośrednikiem w tym konflikcie był również św. Ireneusz, biskup Lionu. W imieniu
kościoła galackiego zwrócił się on do papieża Wiktora, by zaniechał swego zamiaru
zrywania łączności ze Wschodem. Pośrednictwo św. Ireneusza odniosło pozytywny
skutek. Biskup Lionu wskazywał Wiktorowi na to, że należy troszczyć się przede
wszystkim o pokój i zgodę w Kościele.
Sprawa świętowania Wielkanocy rozstrzygnięta została ostatecznie na Pierwszym
Soborze Powszechnym w Nicei. Tekst obrad tego Soboru nie zachował się. Jednak
o przyjętych przez niego uchwałach można dowiedzieć się na podstawie kilku
dokumentów, które się zachowały do naszych czasów. Wśród nich można wymienić:
posłanie soboru nicejskiego do Cerkwi aleksandryjskiej i posłanie równego apostołom
św. Konstantyna Wielkiego do biskupów nieobecnych na soborze oraz kilka zdań z prac
św. Atanazego Wielkiego, który sam był uczestnikiem I Soboru Powszechnego.
W swoim posłaniu do afrykańskich biskupów pisze on:
Sobór nicejski był zwołany ze względu na Paschę, gdyż chrześcijanie w Syrii, Cylicji
i Mezopotamii nie zgadzali się z nami i w momencie, gdy żydzi świętowali paschę,
świętowali ją i oni. To stało się przyczyną zwołania soboru w Nicei.
Święci Ojcowie soboru nicejskiego przyjęli postanowienie (oros) na temat Paschy,
zabraniające świętowania jej razem z żydami. W swoim posłaniu do biskupów
nieobecnych na soborze Konstantyn Wielki mówi o dniu Paschy:
Według powszechnej opinii postanowiono, że najlepiej jest świętować wszystkim
i wszędzie jednego dnia, dlatego że w sprawie tak ważnej nie wypada wykazywać
niezgody, Zbawiciel pozostawił nam jeden dzień naszego zbawienia... [...] nie godzi
się i nie przystoi, aby w te same dni jedni pościli, a drudzy urządzali uczty.
Ustalenie Paschaliów zlecono Kościołowi aleksandryjskiemu. Pascha stała się
świętem ruchomym – przy tym wszystkie wymogi co do jej świętowania zostały
dokładnie spełnione. Ustalono, że Pascha ma być obchodzona w pierwszą niedzielę
po 14 dniu fazy księżyca, który wypada nie wcześniej niż dzień wiosennego zrównania
dnia z nocą 21 marca, zatem w 15–21 dniu księżyca.
Kościół prawosławny trzyma się ustaleń I Soboru Powszechnego do dnia
dzisiejszego. Pascha jest świętowana w okresach od 22 marca do 25 kwietnia włącznie
(do 7 maja według kalendarza juliańskiego). Dzień Paschy bywa odsunięty na kilka dni
od momentu pełni księżyca, w związku z tym, że obchodzi się go obowiązkowo
w niedzielę.
W tym roku Pascha żydowska przypada na 24 kwietnia. Pascha prawosławna będzie
więc obchodzona w pierwszą niedzielę po żydowskiej – 1 maja.
Konflikt w Kościele pierwszych wieków, powstały w związku z terminem
świętowania Wielkanocy, jest przykładem tego, że jedne i te same sprawy mogą być
rozstrzygane w Kościele w duchu wzajemnego zrozumienia i chrześcijańskiej miłości,
jak również mogą wywołać poważne i niebezpieczne konflikty. Zależy to przede
wszystkim od tego, czym się kierują zainteresowane strony przy rozstrzyganiu spornych
kwestii i do jakiego stopnia są one przepojone duchem Chrystusa i Ewangelii.

