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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 9.04.2014 r. - Niedziela Palmowa 

8.00 + Józefa, Władysław, Anna, Stefania 

9.30 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich prowa-
dzonych 

11.00 + Apolonia, Zygmunt, Grzegorz, Danuta, zm. z rodz. Przybysz 

12.30 + Władysław, Honorata Sawińscy, zm. z rodz. Sawińskich, Szczytko 

19.00 + Andrzej Kwiatkowski (4 rocz. śm.) 

Poniedziałek: 10.04.2014 r. 

18.00  

Wtorek: 11.04.2014 r. 

18.00 Za parafian 

Środa: 12.04.2014 r. 

18.00  

Czwartek: 13.04.2014 r. - Wielki Czwartek 

19.00 Msza Wieczerzy Pańskiej 

Piątek: 14.04.2014 r. - Wielki Piątek 

19.00 Liturgia Męki Pańskiej 

Sobota: 15.04.2014 r. - Wielka Sobota 

22.30 Wigilia Paschalna 

Niedziela: 16.04.2014 r. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

9.30 + Piotr (12 rocz. śm.), Józef (40 rocz. śm.), Helena, zm. z rodz. Le-
niart 

11.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Macieja i Mi-
chała 

12.30  

19.00 + Danuta Michalak-Ceruz (30 dni po pogrzebie) 

Poniedziałek: 17.04.2104 r. - Oktawa Wielkanocy 

8.00 + Jadwiga, Henryk, Malwina 

9.30 + Grzegorz Stasiński (30 dni po pogrzebie) 

11.00 Msza św. imieninowa ks. Roberta 

12.30  

19.00  
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Numer: 15/2017  

 WIELKI TYDZIEŃ I ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE MĘKI  

I ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 2017 r. 

9 kwietnia - Niedziela Palmowa  
Msza święta, godz.: 800, 930, 1100, 1230 i 1900;  
Gorzkie Żale, godz. 1830;  
Spowiedź święta - podczas wszystkich Mszy świętych. 
Zbiórka darów do kosza  na paczki dla ubogich z naszej parafii. 

KIERMASZ CIAST - dochód przeznaczony na jałmużnę wielkopostną 

10-12 kwietnia - Msza święta, godz. 18.00; Spowiedź święta, godz. 17.30 

13 kwietnia - Wielki Czwartek 
1800 - 1900 Spowiedź święta 
1900 Msza Wieczerzy Pańskiej 
2100 – 2300 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

14 kwietnia - Wielki Piątek  
800 Jutrznia 
900 odwiedziny chory z posługą sakramentalną 
800 – 1830 Adoracja Najświętszego Sakramentu  
1800 – 1900 Spowiedź święta 
1830 Droga Krzyżowa 
1900 Liturgia Męki Pańskiej 
2100 – 2200 Spowiedź święta 
2100 – 2300 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

15 kwietnia - Wielka Sobota 
800 – 2230 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
800 Jutrznia (na zakończenie modlitwy poświęcenie pokarmów) 
900 – 1500 Spowiedź święta 
900 – 1500 święcenie pokarmów (o pełnych godzinach) 
2230 Wigilia Paschalna 

16 kwietnia - Niedziela Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego  
Msza święta, godz.: 930, 1100, 1230 i 1900 

17 kwietnia - Poniedziałek w oktawie Wielkanocy 
Msza święta, godz.: 800, 930, 1100, 1230 i 1900 
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Liturgia słowa –  Niedziela Palmowa 

I czytanie (Iz 50,4-7) Nie Zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że nie doznam wstydu. 
Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo 
krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho,  
a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi 
brodę. Nie zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego 
jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.  

II czytanie (Flp 2,6-11) Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył. Chrystus Jezus 
istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił 
samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w tym co zewnętrzne 
uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzy-
żowej. Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na 
imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych, i aby wszelki język 
wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.  

Ewangelia Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: Czy Ty jesteś 
królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Tak, Ja nim jestem. A gdy Go oskarżali arcykapłani i starsi, 
nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał Go Piłat: Nie słyszysz jak wiele zeznają przeciw Tobie? On jed-
nak 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: Którego chcecie, żebym wam 
uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem? Wiedział bowiem, że przez zawiść Go wydali. 
A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: Nie miej nic do czynienia 
z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego powodu. Tymczasem arcyka-
płani i starsi namówili tłum, żeby prosiły o Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich na-
miestnik: Którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił? Odpowiedzieli: Barabasza. Rzekł do 
nich Piłat: Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy: Na 
krzyż z Nim! Namiestnik odpowiedział: Cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej 
krzyczeli: Na krzyż z Nim! Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę 
i umył sobie ręce wobec tłumu, mówiąc: Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza 
rzecz. A cały lud zawołał: Krew Jego na nas i na dzieci nasze. Wówczas uwolnił im Barabasza, 
a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa 
z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z Jego 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: Witaj, królu żydowski! 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 czło-
wieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jezusa. Gdy przyszli na miej-
sce zwane Golgotą, to znaczy Miejsce Czaszki, dali Mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, 
ale nie chciał pić. Gdy go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy. 
I siedząc, tam Go pilnowali. Nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: To jest Jezus, 
król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po 
lewej stronie. Wyszydzenie na krzyżu. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrząsali 
głowami, mówiąc: Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, ocal sam siebie; 
jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Podobnie arcykapłani z uczonymi w Piśmie i starszymi, 
szydząc, powtarzali: Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. 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. Tak samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzy-
żowani. Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Około godziny dzie-
wiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Elí, Elí, Lemá sabachtáni? To znaczy: Boże mój, Boże mój, 
czemuś Mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: On Eliasza woła. Zaraz też 
jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić. Lecz inni 
mówili: Poczekaj zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby Go wybawić. A Jezus raz jeszcze zawołał 
donośnym głosem i wyzionął ducha. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; 
ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, po-
wstało. 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: Prawdziwie, ten był Synem Bożym.  3 

Ogłoszenia duszpasterskie - 9.04.2014 r.  
1. Niedziela Palmowa otwiera Wielki Tydzień - czas bezpośrednio poprzedzający wielkanocne uro-

czystości paschalne. Dzisiaj też obchodzony jest Światowy Dzień Młodzieży. W naszej codziennej 

modlitwie pamiętajmy w szczególny sposób o młodzieży, aby zawsze była przy Chrystusie i Koście-

le. 

2. Zapraszamy na ostatnie już w tym roku Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, dzisiaj o godz. 1830  

i na Drogę Krzyżową w Wielki Piątek o godz. 1830. Innych nabożeństw Wielkim Tygodniu nie bę-

dzie. 

3. Parafialny Caritas kontynuuje akcję pomocy najuboższym. Nabywając świece, baranki, palmy, 

chlebki oraz karty świąteczne, wspieramy najbardziej potrzebujących. Do Wielkiej Soboty (do godz. 

1500) wystawiony jest w kościele kosz na dary (żywność, chemia domowa, zabawki), z których zro-

bione zostaną paczki dla najuboższych z naszej parafii. Paczki wydawane będą w Wielką Sobotę  

w domu parafialnym od godz. 1500 do 1530. Dzieci z parafialnego koła plastycznego prowadzą nadal, 

przed kościołem, kiermasz stroików i dekoracji wielkanocnych. Za wszelką pomoc Bóg zapłać. 

4. Dzisiaj po Mszach świętych będzie można nabyć wielkanocne ciasto pieczone przez panie  

z Parafialnego Koła Żywego Różańca. Dochód ze sprzedaży ciasta przeznaczony zostanie na wielko-

postną jałmużnę. Serdecznie zachęcamy do wsparcia i życzymy miłych chwil w towarzystwie rodzi-

ny i przyjaciół przy południowej kawie i smacznym kawałku ciasta z parafialnego kiermaszu. 

5. Taca z dzisiejszych Mszy św. przeznaczona jest na cele inwestycyjne parafii – renowacja ławek. 

Dziękuję za wsparcie finansowe. 

6. We wtorek, 11 kwietnia o godz. 1830 zapraszamy do pomocy w przygotowaniu (posprzątaniu) 

kościoła i terenu przykościelnego do Świąt Wielkanocnych. W sposób szczególny prośba skierowana 

jest do osób, które korzystają z pomocy wspólnoty parafialnej organizowanej przez Caritas naszej 

parafii.  

7. Biuro parafialne w środę, 12 kwietnia, będzie nieczynne. Wszelkie ważne sprawy, tj. chrzest, po-

grzeb, posługa sakramentalna do chorega, proszę zgłaszać bezpośrednio do księdza. Inne sprawy, 

takie jak wydanie zaświadczenia, proszę o zgłoszenie się do biura parafialnego po świętach. Dzięku-

ję za zrozumienie i uszanowanie czasu przygotowań i przeżywania Triduum Paschalnego i Świąt 

Wielkanocnych. 

8. Jest jeszcze jedno miejsce na wrześniową parafialną pielgrzymkę śladami św. Paweł na Maltę. 

Zapisy w zakrystii po Mszy św. 

9. Triduum Paschalne: Wielki Czwartek – Liturgia Wieczerzy Pańskiej rozpocznie się o godz. 

1900. Jest to dzień ustanowienia sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Adoracja Najświętszego Sa-

kramentu w ciemnicy od godz. 2100 do 2300. Spowiedź święta od godz. 1800 do 1900. Wielki Piątek – 

Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 1900. Liturgię poprzedzi Droga Krzyżowa o godz. 

1830. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 800 do 1830 i od 2100do 2300. Spowiedź święta od 

godz. 1800 do 1900 i od 2100 do 2200. Odwiedziny chorych w domach z posługą sakramentalną od 

godz. 900. W tym dniu obowiązuje nas post ścisły. Wielka Sobota – Liturgia Wigilii Paschalnej  

z procesją rezurekcyjną rozpocznie się o godz. 2230. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 

800 do 2230. Święcenie pokarmów o pełnych godzinach od 900 do 1500. Spowiedź święta w czasie 

święcenia pokarmów. Podczas święcenia pokarmów będzie można złożyć ofiarę pieniężną na wy-

strój kościoła. 

10. W Wielki Piątek i Wielką Sobotę zapraszamy do wspólnej modlitwy Jutrznią o godz. 800 w ko-

ściele. Zbiórka ministrantów oraz spotkanie z panami biorącymi udział w obrzędzie umywania nóg  

w Wielki Czwartek w środę o godz. 1900 w kościele. Szczegółowy harmonogram obchodów Triduum 

Paschalnego i Świąt Wielkanocnych znajduje się w obecnym numerze biuletynu parafialnego 

„Okno” i na stronie parafialnej. 

11. Msze święte w dwa dni świąteczne, tj. Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego i w poniedziałek  

w Oktawie Wielkanocy odprawiane będą według porządku niedzielnego. Z jednym wyjątkiem, nie 

będzie Mszy świętej w niedzielę o godz. 800.  


