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Słowo Boże 

1 czytanie (Iz 50, 4-7)  

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 cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym 

i policzki moje rwącym Mi brodę. Nie zasłoniłem mojej 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. 
2 czytanie (Flp 2, 6-11) 
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 zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się 

posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko 

wywyższył 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 Wjazd Jezusa do Jerozolimy (Łk 19, 28-40)  

Jezus ruszył na przedzie zdążając do Jerozolimy. Gdy przyszedł w pobliże 

Betfage i Betani, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród swoich 

uczniów, mówiąc: «Idźcie do wsi,  która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, 

znajdziecie oślę uwiązane, którego nikt jeszcze nie dosiadł. Odwiążcie je 

i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, tak 

powiecie: "Pan go potrzebuje"». Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak 

im powiedział. A gdy odwiązali oślę, zapyt ali ich jego właściciele: «Czemu 

odwiązujecie oślę?» Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje». I przyprowadzili je 

do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy 

jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zbocza Góry Oliw nej, 

kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie 

cuda, które widzieli. I wołali głośno: «Błogosławiony Król, /który Przychodzi 

w imię Pańskie. /Pokój w niebie/ i chwała na wysokościach». Lecz niektórzy 

faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: «Nauczycielu, zabroń tego swoim 

uczniom». Odrzekł «Powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą».   

 

Komentarz do Ewangelii 

Liturgię słowa w Niedzielę Palmową kończy czytanie opisu męki Pańskiej. W tym roku 
pochodzi ono z Ewangelii wg św. Łukasza. Po Mszy świętej wrócimy dziś do naszych domów 
w poważnym nastroju, mając w sercu los Jezusa. Choć tłumy witały Go entuzjastycznie, to  
 

Niedziela 
Palmowa 

10.04. 
 

7.30 + Maria PAŁKA (od córki Anny z mężem)  

9.00 + Anna i Tadeusz GŁOWACCY 

10.30 
Dziękczynna z okazji roczku Rozalii z prośbą o Boże bł. 
dla dziecka, rodziców i rodziców chrzestnych  

12.00 Za Parafian. Sakrament Chrztu  

17.00 GORZKIE  ŻALE 

18.00 + Bolesław, Teofila (f) i Andrzej  

Wielki 
Poniedziałek  

11.04. 

7.00 + Krystyna RYNIA (od kuzynki Iwony z mężem i synem)  

18.00 + Jan NOWAK w r. śmierci 

Wielki Wtorek  
12.04. 

7.00 + Krystyna RYNIA (od Tadeusza Góralczyka)  

18.00 + Natalia WORACH w 1 r. śmierci 

Wielka Środa  
13.04. 

7.00 + Anastazja i Andrzej SIERPINA 

18.00 Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP.  

Wielki Czwartek 
14.04.   

Adoracja do 22.00 

18.00 
O potrzebne łaski dla kapłanów posługujących w naszej 
parafii (od AK) 

18.00 + Maria PAŁKA (od wnuczki Alicji z mężem)  

Wielki Piątek  
15.04.  

Adoracja do 24.00 

15.00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 

18.00 Liturgia Męki Pańskiej 

Wielka Sobota  
16.04. 

19.00 + Krystyna RYNIA (od koleżanek z Marketu PUNKT) 

19.00 + Janina i Eugeniusz KOŁTON 

Wielkanoc 
17.04 

7.30 + Bernardeta i Stanisław KOWALIK 

9.00 + Ewa KRZANOWICZ w 2 r. śmierci 

10.30 
+ Danuta PASZYŃSKA w 8 r. ś. i zmarłych z rodziny 
PASZYŃSKICH i SURMIAKÓW 

12.00 Za Parafian. Dobroczyńców 

18.00 + Władysława(f)  w 3 r. ś. Bronisław mąż  



jednak On wiedział, że była to radość bardzo powierzchowna. Jego w Jerozolimie czekają 
królewskie szaty, królewska korona i tron. Szaty jednak będą szydercze, korona cierniowa, 
a tronem będzie drzewo krzyża. Dzisiejsza Ewangelia zarysowuje nam program na 
najbliższe dni. Warto przeżywać je świadomie i czuć się duchowo blisko Jezusa, wchodząc 
we wszystkie wydarzenia począwszy od namaszczenia w Betanii, a na śmierci krzyżowej 
kończąc. Syn Boży spotkał na swojej ostatniej drodze wiele dobra, ale jeszcze więcej zła 
i niewdzięczności. Pokazał jednak chrześcijanom wszystkich czasów, że na tej trudnej 
drodze można w pełni oddać swoje życie Bogu, który jest miłością, ale również 
sprawiedliwością i prawdą. Dlatego właśnie nie musimy poniżać się do poziomu ludzi złych 
i niesprawiedliwych, nie musimy szukać własnej sprawiedliwości i zemsty. Możemy 
zachować w swoich sercach płomień miłości, być dziećmi Bożymi. To niezwykle ważne 
w czasach, kiedy widzimy tyle ludzkiej krzywdy. (Mateusz.pl) 

 

WIELKI TYDZIEŃ 

Wielki Tydzień - czas bezpośrednio poprzedzający Święta Wielkanocne - wykształcał się 

w liturgii stopniowo. Początkowo sam post przed Wielkanocą trwał zaledwie 3 dni. 

Z czasem wprowadzono okres 40-dniowego postu - i wyróżniono Wielki Tydzień. Na treść 

wydarzeń Wielkiego Tygodnia składają się triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy 

w Niedzielę Palmową, ostatnie dyskusje Chrystusa z Sanhedrynem w świątyni, 

przepowiednie Chrystusa o zburzeniu Jerozolimy i o końcu świata, Ostatnia Wieczerza 

i Męka Pańska, wreszcie chwalebne Zmartwychwstanie. Obrzędy liturgiczne tych dni są 

tak skomponowane, aby ułatwić odtworzenie wydarzeń bezpośrednio związanych 

z tajemnicą odkupienia rodzaju ludzkiego, pobudzić do refleksji i wielkiej wdzięczności, 

doprowadzić do pojednania z Bogiem w sakramencie pokuty, odnowić w Kościele 

pierwotną gorliwość w służbie Bożej. Wielki Tydzień ma tak wysoką rangę w liturgii 

Kościoła, że nie dopuszcza nawet uroczystości. Gdyby zaś takie wypadły, odkłada się je na 

czas po Wielkanocy i po jej oktawie (np. uroczystość Zwiastowania). 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    

Niedziela Palmowa 

- Dziś Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej. Wspominamy uroczysty wjazd Jezusa do 

Jerozolimy. Błogosławieństwo palm podczas każdej Mszy św. Uroczysta procesja 

z palmami w czasie Mszy św. o godz. 10.30. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy obchód 

Wielkiego Tygodnia. Dziękujemy rodzinom za włączenie się w XVI Konkurs Palm 

Wielkanocnych i jego organizatorom. 

- Dziś także przypada 12. rocznica katastrofy pod Smoleńskiem. W naszej modlitwie 

pamiętajmy o tych, którzy wówczas zginęli. Gorzkie żale o godz. 17.00 

- Spowiedź do Wielkiej Środy rano pół godziny przed Mszą św. oraz wieczorem od 17.00 

do 19.00.  

- Zbiórka ministrantów i lektorów w Wielką Środę o godz. 19.30 w kościele  

- Celebrację Triduum Paschalne rozpoczniemy w Wielki Czwartek o godz. 18.00 Mszą 

Wieczerzy Pańskiej, która jest  pamiątką ustanowienia sakramentów Eucharystii 

i kapłaństwa. Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy, a po 

Komunii św. Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego  

 

ciemnicą. Adoracja i dyżur kapłana w konfesjonale do godz. 22.00.  W tym roku, 14 

kwietnia, w Wielki Czwartek przypada także ustanowione przez Sejm RP święto Chrztu 

Polski. Dziękując Bogu za dar wiary, módlmy się, abyśmy byli wierni chrześcijańskiemu 

powołaniu.  

- Wielki Piątek jest dniem śmierci Chrystusa. Tego dnia Kościół nie sprawuje Eucharystii, 

ale trwa na modlitwie, rozważając mękę i śmierć Zbawiciela. O godz. 15.00 Koronka do 

Miłosierdzia Bożego i początek nowenny oraz Droga krzyżowa (w parku kościelnym). 

Liturgia Męki Pańskiej z adoracją krzyża rozpocznie się o godz. 18.00. Na zakończenie 

liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do grobu Pańskiego. Adoracja Jezusa 

oraz dyżur w konfesjonale potrwa do godz. 24.00. Ofiary składane tego dnia na tacę są 

przeznaczone na utrzymanie miejsc świętych w Ziemi Świętej.  

- W Wielki Piątek wszystkich między 18. a 60. rokiem życia obowiązuje post ścisły, czyli 

powstrzymanie się od pokarmów mięsnych i spożycie trzech posiłków, w tym jednego do 

syta. Osoby, które ukończyły 14 lat, obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.  

- Wielka Sobota jest dniem ciszy Kościoła po śmierci Zbawiciela. Tego dnia nie sprawuje 

się Eucharystii. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim. 

Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny, odbędzie się przed kościołem, (od strony 

plebani) od godz. 9.00, co godzinę do 14.00 

- W sobotę przypada 95. rocznica urodzin Benedykta XVI. W naszej modlitwie dziękujmy 

za jego posługę w Kościele i wypraszajmy mu obfitość Bożych darów.  

- W najbliższą niedzielę będziemy celebrować uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. 

Świętowanie rozpoczniemy już w sobotę Mszą Wigilii Paschalnej o godz. 19.00. To 

najbardziej uroczysta Msza Święta w roku liturgicznym, nazywana „matką wszystkich 

liturgii” będzie połączona z procesją rezurekcyjną. Zabierzmy na nią świece. 

- Nieszpory kończące obchód Triduum Paschalnego zostaną odprawione w niedzielę 

o godz. 17.30 

- Dziękujemy parafianom z rej. ul. Kurozwęckiego, Balickiej-Godlewskiego, II rej. ul. 

Balickiej, ul. Brzezińskiego, ul. Hemara i indywidualnym darczyńcom  za złożone ofiary 

na kwiaty do Bożego Grobu.   

- 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 i pełnego pokoju Wielkiego 

Tygodnia w zdrowiu na duszy i ciele.  

 

OD WIELKIEGO PIĄTKU NOWENNA PRZED ŚWIĘTEM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
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