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Słowo Boże
1czytanie (Iz 50,4-7)
2czytanie (Flp 2,6-11)
Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym,
Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie
bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez
skorzystał ze sposobności, aby na równi być z
słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho,
Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy
bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi
postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w
ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem.
tym co zewnętrzne uznany za człowieka, uniżył
Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje
samego siebie, stawszy się posłusznym aż do
rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mej twarzy
śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg
przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie
wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię
wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi,
ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się
dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że
każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i
wstydu nie doznam.
podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus
Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
Ewangelia – z obrzędu błogosławienia palm (Mk 11, 1-10)
Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich
uczniów i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie uwiązane
oślę, którego jeszcze żaden człowiek nie dosiadał. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto
pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: „Pan go potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem”». Poszli i
znaleźli oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali
ich: «Cóż to ma znaczyć, że odwiązujecie oślę?» Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili
im. Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało
swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. Ci zaś, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim,
wołali: «Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Błogosławione królestwo ojca
naszego, Dawida, które nadchodzi. Hosanna na wysokościach!».
Jerozolima jest pełna pielgrzymów, którzy przybyli z całego Izraela, aby obchodzić Paschę. Przybywają w
mniejszych bądź większych grupach i wchodzą do Świętego Miasta śpiewając świąteczne pieśni
uwielbienia i wdzięczności. Jedną z tych grup stanowi Pan wraz z uczniami. Pan Jezus w ciągu trzech lat
rozbudził marzenia i nadzieje w sercach ludzi. Przede wszystkim wśród ludzi pokornych, prostych,
ubogich, zapomnianych, tych, którzy nie liczą się w oczach świata. Potrafił zrozumieć ludzkie słabości,
ukazał miłosierne oblicze Boga i stał się sługą wszystkich, aby leczyć ciała i dusze. Taki jest Jezus. Takie
jest jego serce uważne wobec wszystkich, które widzi nasze słabości, nasze grzechy, nasze samotności,
nasze niepokoje i lęki, nasze łzy. Wielka jest miłość Jezusa. W taki sposób wjeżdża do Jerozolimy. To
bardzo piękna scena, pełna światła miłości Jezusa. I w taki sam sposób chce wejść do naszych serc. Nasza
radość, tak samo jak radość uczniów Pana, nie jest czymś co rodzi się z posiadania rzeczy, tylko ze
spotkania z pewną osobą, z Jezusem, Synem Boga żywego. Radość chrześcijanina rodzi się ze
świadomości, że z Chrystusem nigdy nie jesteśmy sami, nawet w najtrudniejszych momentach, kiedy
spotykamy się z trudnościami, które wydają się nieprzezwyciężalne. Zbliżamy się do Jezusa, towarzyszymy
mu, ale przede wszystkim wiemy, że On jest tym który nam towarzyszy i bierze nas na swoje ramiona. Tam
jest źródło naszej radości. Pan Jezus chce być utożsamiony z jucznym zwierzęciem, z osiołkiem, ponieważ
przyszedł po to, aby nas nieść. Osiołek niesie Jezusa, ale w rzeczywistości to On niesie nasz ciężar. Zbliża
się w ten sposób do nas, z prostotą, zdecydowanie, aby wziąć na swoje ramiona nasze porażki, nasze
ciężary, naszą niezdolność, aby kochać. Korzeń naszej radości jest właśnie tutaj: Bóg stał się jednym z nas

i jest otwarty na wszystko. Pragnie przejść wszystkie ulice naszego serca, aby zabrać nasze lęki, najgłębsze
rany, które uniemożliwiają nam kochać i przyjąć bezwarunkową miłość. Abyśmy mogli głosić światu, że
nasze życie jest rozświetlone namiętną miłością Chrystusa i jego Zmartwychwstaniem. Jednocześnie
Chrystus potrzebuje nas. Chce, abyśmy ponieśli chwałę Jego życia tam, gdzie jesteśmy: do naszych
domów, ulic, placów, rodzin, pracy. Pan Jezus odwiązuje nas, jak uczynił z tamtym osiołkiem, aby uczynić
nas uczestnikami swojej chwały, swojego bezwarunkowego oddania. To jest nasze przeznaczenie, nasza
wspaniała przygoda. Bóg miał plan dla tego osiołka. Ma także plan dla każdego z nas, plan wolności i
chwały. W ciągu tych dni będziemy towarzyszyć Jezusowi. I zawsze będziemy mieć u naszego boku jego
Matkę, Maryję. Będziemy mogli jej powiedzieć, że chcemy być wśród tych, którzy są u boku jej Syna, wśród
tych, którzy go wielbią i dziękują mu, wśród tych, którzy proszą o przebaczenie naszych grzechów i
grzechów wszystkich ludzi, wśród tych, którzy poświęcają się dla innych, wśród tych, którzy nie boją się
Krzyża, wśród tych, którzy ukazują go z radością w naszych domach, na naszych ulicach, placach, w
naszej pracy. Tam gdzie żyjemy.(opusdei.org)
Wielki Tydzień - przestrzeń ostatnich ziemskich dni Jezusa. To czas końca i początku, cierpienia i
tryumfu, przemawiającej pustki i niewypowiedzianej radości. To klimat TAJEMNICY, przed którą
klękam, milczę i adoruję. Co ciekawe - serce podpowiada mi, że wcale nie muszę zrozumieć TAJEMNICY
tych dni, wystarczy, że ją pokocham. Treść wydarzeń Wielkiego Tygodnia związana jest z triumfalnym
wjazdem Jezusa do Jerozolimy, spotkaniem z przyjaciółmi w Betanii, ostatnimi dyskusjami Mistrza z
Sanhedrynem, ujawnieniem zdrajcy, przepowiedniami Chrystusa o zburzeniu Jerozolimy i o końcu świata.
Ostatnie godziny Jezusa wypełnia pełna wzruszeń Ostatnia Wieczerza, dramatyczna Męka, wreszcie
chwalebne Zmartwychwstanie. Na ten czas Wielkiego Tygodnia można spojrzeć w świetle innego
Wielkiego Tygodnia – opisu stworzenia świata. Tam wszystko powstało z niczego. Tutaj, dzięki
Chrystusowie, wszystko staje się nowe...

Jan Paweł II
fragmenty Adhortacji Familiaris Consortio – O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie
Posiadanie właściwego spojrzenia na porządek przyszłości, lecz powinni traktować je jako nakaz
moralny, na jego wartości i normy jest zawsze Chrystusa
do
wytrwałego
przezwyciężania
rzeczą wielkiej wagi; jest zaś szczególnie ważne, trudności. A zatem „tego, co nazywa się «prawem
gdy wzrastają i mnożą się trudności w ich stopniowości» nie można utożsamiać ze
zachowaniu. Porządek moralny, właśnie dlatego, że «stopniowością prawa», jak gdyby w prawie
ujawnia i przedstawia zamysł Boży, nie może być Bożym miały istnieć różne stopnie i formy nakazu
czymś, co utrudnia życie człowiekowi i co nie dla różnych osób i sytuacji. Wszyscy małżonkowie
odpowiada osobie; wręcz przeciwnie, odpowiadając są powołani do świętości w małżeństwie według
najgłębszym potrzebom człowieka stworzonego woli Boga, a to powołanie realizuje się w miarę, jak
przez Boga, służy jego pełnemu człowieczeństwu z osoba ludzka potrafi odpowiedzieć na przykazanie
tą samą subtelną i wiążącą miłością, z jaką sam Bóg Boże, ożywiona spokojną ufnością w łaskę Bożą i
pobudza, podtrzymuje i prowadzi do właściwego we własną wolę”. Tak samo sprawą pedagogii
mu szczęścia każde stworzenie. Człowiek jednakże, Kościoła jest, by małżonkowie przede wszystkim
powołany do świadomego wypełnienia mądrego i jasno uznali naukę zawartą w Encyklice Humanae
pełnego miłości zamysłu Bożego, jest istotą vitae, jako normatywną dla ich życia płciowego i
historyczną, która się formuje dzień po dniu, szczerze usiłowali stworzyć warunki konieczne dla
podejmując liczne i dobrowolne decyzje: dlatego zachowania tych zasad. Pedagogia ta, jak zauważył
poznaje, miłuje i czyni dobro moralne, odpowiednio Synod, obejmuje całe życie małżeńskie. Stąd
do etapów swego rozwoju. Także i małżonkowie, w zadanie przekazywania życia winno być włączone
zakresie swego życia moralnego, są powołani do w
ogólne
posłannictwo
„całego
życia
ustawicznego postępu, wiedzeni szczerym i chrześcijańskiego”, które bez krzyża nie może
czynnym pragnieniem coraz lepszego poznawania osiągnąć zmartwychwstania. W tym kontekście
wartości, które prawo Boże chroni i rozwija, oraz rozumie się, że z życia rodzinnego nie da się usunąć
prostą i szlachetną wolą kierowania się nimi w ofiary, co więcej, trzeba ją przyjmować sercem tak,
konkretnych decyzjach. Nie mogą jednak patrzeć na aby doznała pogłębienia miłość małżeńska i stała
prawo tylko jako na czysty ideał osiągalny w się źródłem wewnętrznej radości.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
♦ Rozpoczynamy świętowanie Wielkiego Tygodnia. To czas, w którym wspominamy w liturgii
najważniejsze wydarzenia ostatnich dni Jezusa na ziemi. W związku z panującą pandemią wirusa mamy
dużo ograniczeń. Od soboty w kościołach jedna osoba na 20m2 Prośmy o przestrzeganie zaleceń.
♦ Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Zachęcamy do korzystania
z liturgii przez dostępne media.
♦ Z racji Niedzieli Palmowej na każdej Mszy św. poświęcenie palm. Dziękujemy rodzinom za włączenie
się w XV Konkurs Palm Wielkanocnych i jego organizatorom. Owoce pracy widzimy w kościele.
♦ Ostanie Gorzkie żale o godz. 16.00 i dodatkowa Msza św. o 16.30
♦ Przypominamy, że obowiązek przyjęcia Komunii Świętej w okresie Wielkanocy można spełnić do
uroczystości Trójcy Świętej
♦ Spowiedzi do Wielkiej Środy rano przed Mszą św. oraz wieczorem od 17.00 do 20.00. Z przerwą na
Mszę św. o godz. 18.00
♦ Młodzież oazowa oraz wolontariusze ze szkoły będą w tym tygodniu przekazywać życzenia z
upominkami chorym i seniorom w imieniu całej wspólnoty parafialnej. Dziękujemy wszystkim
zaangażowanym w to dzieło: panu Tadeuszowi i piekarni Bączkowicz za wypiek baranków, Akcji
Katolickiej oraz młodzieży.
♦ Bóg zapłać za wszelkie dobro, które płynie od parafian, za troskę o swój kościół i jego obejście za każdy
przejaw życzliwości. Niech Matka Boża Nieustającej Pomocy i św. Józef wpraszają potrzebne dla Was
łaski. Życzymy Błogosławionego Wielkiego Tygodnia w zdrowiu na duszy i ciele.

Szczytem roku liturgicznego i Wielkiego Tygodnia jest Święte Triduum Paschalne
Męki i Zmartwychwstania Pańskiego
Wielki Czwartek – pamiątka ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa.
Liturgia w naszej świątyni rozpocznie się o 18.00 Po hymnie „Chwała na wysokości
Bogu” milkną dzwony i organy, a po Komunii św. Najświętszy Sakrament zostanie
przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego ciemnicą. Adoracja do godz. 22.00
Wielki Piątek – pamiątka męki i śmierci Pana Jezusa. O godz. 15.00 Droga krzyżowa
w parku kościelnym. W tym dniu nie sprawujemy Eucharystii. Obowiązuje post ścisły.
Uroczyście adorujemy krzyż. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie
przeniesiony do grobu Pańskiego. Początek wielkopiątkowej liturgii o godz. 18.00.
Adoracja Jezusa do godz. 24.00. Tego dnia przypada rocznica śmierci św. Jana Pawła
II. To również początek nowenny przed świętem Miłosierdzia Bożego
Wielka Sobota – dzień, w którym Kościół trwa przy grobie Pańskim, rozważa mękę i
śmierć Chrystusa, Jego zstąpienie do otchłani, a także oczekuje na Jego
Zmartwychwstanie. W tym dniu Kościół powstrzymuje się od celebrowania
Eucharystii. Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny, przy zachowaniu przepisów
sanitarnych odbędzie się wokół kościoła od godz. 9.00, co godzinę do 15.00
Wigilia Paschalna. Liturgię rozpoczniemy o godz.19.00 Zabierzmy na nią świece. Na
zakończenie liturgii przy dźwiękach dzwonów zostanie udzielone, mieszkańcom naszej
parafii błogosławieństwo Najśw. Sakramentem na cztery strony świata.

INTENCJE MSZALNE 28.03 – 4. 04. 2021r.

Niedziela Palmowa
28.03.

Wielki
Poniedziałek –
29.03.
Wielki Wtorek –
30.03.
Wielka Środa
31.03.
Z Nowenną do
MBNP

7.30

+ Maria PARSZYWKA (od syna Rafała z rodz.)

9.00

+ Zofia i Aleksander WĄS, Maria SIKORA

10.30

+ Stanisław GÓRECKI w 1 r. śmierci

12.00

Za Parafian. Sakrament Chrztu

16.00

NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI

16.30

+ Jan PADOŁ

18.00

Władysława BURTAN

7.00

+ Andrzej TOMASIEWICZ (od Elżbiety Kruczkowskiej)

18.00

+ Maria PARSZYWKA (od pracowników firmy „Łokietek”)

7.00

+ Andrzej TOMASIEWICZ (od wnuka Łukasza i Katarzyny)

18.00

+ Czesław DYMACZ

7.00

+ Andrzej TOMASIEWICZ (od wnuka Pawła z żoną)

18.00

Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP
O potrzebne łaski dla kapłanów posługujących w naszej parafii
(od AK)
O Boże bł. opiekę MBNP i potrzebne łaski dla Magdaleny z
okazji urodzin

Wielki Czwartek
01.04.
Adoracja do 22.00

18.00

Wielki Piątek
02.04.
Adoracja do 24.00

15.00

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

18.00

Liturgia Męki Pańskiej

Wielka Sobota
03.04.

19.00

Rez.

19.00

+ Andrzej TOMASIEWICZ (od kościelnego Zbigniewa)

7.30

+ Stefan BLAŃDA

9.00

+ Izydor WOŹNIAK

10.30

+ Edward STACHURA w 1 r. ś.

12.00

Za Parafian. Błogosławieństwo na Roczek Chrztu
O Boże bł., opiekę MBNP i potrzebne łaski dla Czesława
FLORYAŃSKIEGO i całej rodziny
O Boże bł., potrzebne łaski i zdrowie dla Jerzego KOZIEŃ

Wielkanoc
04.04.

18.00

16.30
18.00

OD WIELKIEGO PIĄTKU NOWENNA PRZED ŚWIĘTEM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
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