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EWANGELIA £k 19,28-40 Wjazd Jezusa do
Jerozolimy
S³owa Ewangelii wed³ug Œwiêtego £ukasza
Jezus ruszył na przedzie zdążając do Jerozolimy.
Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry
zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród 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 odwiązywali oślę, zapytali 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 Oliwnej, 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”. Oto słowo Pańskie.
EWANGELIA £k 23,1-49
S³owa Ewangelii wed³ug Œwiêtego £ukasza
Jezus przed Piłatem
Starsi ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie powstali i poprowadzili Jezusa przed Piłata. Tam zaczęli
oskarżać Go: Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród; że odwodzi od płacenia podatków
Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza-Króla. Piłat zapytał Go: Czy Ty jesteś królem żydowskim?
Jezus odpowiedział mu: Tak, Ja nim jestem.
Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tłumom: Nie
znajduję żadnej winy w tym człowieku. Lecz oni
nastawali i mówili: Podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei, od Galilei, gdzie rozpoczął aż
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dotąd. Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy człowiek
ten jest Galilejczykiem. A gdy się upewnił, że jest
spod władzy Heroda, odesłał Go do Heroda, który
w tych dniach również przebywał w Jerozolimie.
Jezus przed Herodem
Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od
dawna bowiem chciał Go ujrzeć, ponieważ słyszał o
Nim i spodziewał się, że zobaczy jaki znak, zdziałany przez Niego. Zasypał Go też wieloma pytaniami,
lecz Jezus nic mu nie odpowiedział. Arcykapłani
zaś i uczeni w Piśmie stali i gwałtownie Go oskarżali. Wówczas wzgardził Nim Herod wraz ze swoją
strażą; na pośmiewisko kazał ubrać Go w lśniący
płaszcz i odesłał do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat
stali się przyjaciółmi. Przedtem bowiem żyli z sobą
w nieprzyjaźni.
Jezus ponownie przed Piłatem
Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków
Wysokiej Rady oraz lud i rzekł do nich:
Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że
podburza lud. Otóż ja przesłuchałem Go wobec was
i nie znalazłem w Nim żadnej winy w sprawach, o
które Go oskarżacie. Ani też Herod, bo odesłał Go
do nas; a oto nie popełnił On nic godnego śmierci.
Każę Go więc wychłostać i uwolnię.
Jezus odrzucony przez swój naród
A był obowiązany uwalniać im jednego na święta.
Zawołali więc wszyscy razem: Strać Tego, a uwolnij nam Barabasza. Był on wtrącony do więzienia
za jakiś rozruch powstały w mieście i za zabójstwo.
Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił
do nich. Lecz oni wołali: Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go.
Zapytał ich po raz trzeci: Cóż On złego uczynił?
Nie znalazłem w Nim nic zasługującego na śmierć.
Każę Go więc wychłostać i uwolnię. Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby Go
ukrzyżowano; i wzmagały się ich krzyki. Piłat więc
zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione.
Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za
rozruch i zabójstwo był wtrącony do więzienia; Je-

zusa zaś zdał na ich wolę.
Droga krzyżowa
Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na
niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. A szło za
nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły
i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i
rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną;
płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!
Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas! Bo
jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie
z suchym?
Prowadzono też dwóch innych, złoczyńców, aby
ich z Nim stracić.
Ukrzyżowanie
Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej,
drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił:
Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając
losy.
Wyszydzenie na krzyżu
A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady
drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże teraz
siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: Jeśli Ty
jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był
także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i
hebrajskim: To jest król żydowski.
Dobry łotr
Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono,
urągał Mu: Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw
więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty
nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież - sprawiedliwie, odbieramy
bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic
złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie,
gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną
będziesz w raju.
Śmierć Jezusa
Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą
ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło
i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach
wyzionął ducha.
Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie

Po śmierci Jezusa
Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę
Bogu i mówił: Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy. Wszystkie też tłumy, które zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, wracały bijąc
się w piersi. Wszyscy Jego znajomi stali z daleka; a
również niewiasty, które Mu towarzyszyły od Galilei, przypatrywały się temu.Oto słowo Pańskie.
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Niedziela 28.03. – 6 Niedziela W. Postu – NIEDZIELA PALMOWA czyli MĘKI
PAŃSKIEJ

7:00 + Stanisławę i Bolesława Bylinków (Gr.
28).
+ Władysławę Szymczak (Gr. 28).
8:30 + Anielę i Kazimierza Janczewskich, Juliannę i Adama Wagów.
10:00 + Barbarę Zowczak (2 r. śm.) i Ryszarda
Zowaczaka.
11:30 + Czesława
13:00 Dz.-bł. w 40 r. ślubu Jana i Janiny z prośbą
o bł. Boże dla Jubilatów.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII – Za Parafian
18:00 + Leokadię (4 r. śm.) i Romana Kwiatkowskich oraz ich Rodziców.
Wielki Poniedziałek 29.03.

6:30
7:00 + Stanisławę i Bolesława Bylinków (Gr.
29).
7:00 + Władysławę Szymczak (Gr. 29).
7:00 +Janinę Chada (2 r. śm.) i jej rodzinę.
8:30
18:00 + Eugenię i Piotra Ładyżyńskich.
Wielki Wtorek 30.03.

6:30
7:00 + Stanisławę i Bolesława Bylinków (Gr.
30).

7:00 + Władysławę Szymczak (Gr. 30).
7:00 + Jerzego Baka.
8:30 + Irenę Kosecką (2 r. śm.)
18:00 Dz.-bl. z prośba o bł. Boże i opiekę MB
dla Zofii i Ryszarda w rocz. urodzin.
Wielka Środa 31.03.

6:30 + Józefę Borek (24 r. śm.) i Eugeniusza Bylinkę (5 r. śm.)
7:00 + Macieja Pauk i jego rodziców.
7:00 + Jerzego Bąka (1 r. śm.)
8:30 + Urszulę Komorowską-Wojnicz, Zenona
Wojnicza, Zofię i Czesława Komorowskich.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Ryszarda Dzienniaka. + Marię Żywek (rocz.
śm.). +Elżbietę Parys (mies.po śm.). + Eugeniusza Wojnarowskiego.
Wielki Czwartek 1.04.

18:00 MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
+Michała Rutę (Gr. 1)
+ Annę Wolińską (2 r. śm.)
+ Feliksę Grubę (ur.)
+ Roberta, Witolda i cr. Jarkiewiczów, Sabinę,
Stanisława i Leopolda Michalskich.
+ Wandę Bratkiewicz (mies. po śm.)
Wielki Piątek 2.04.

18:00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
Wielka Sobota 3.04.

NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ
20:00 WIGILIA PASCHALNA
+Michała Rutę (Gr. 2)
+ r-ców Krystynę i Stanisława Kordzików.
+ Kazimierza Frelka (im. i ur.).
+ Stanisława Frelka (mies. po śm.)
+ Bogdana Kiebałę.

Niedziela 4.04. Zmartwychwstanie Pańskie

6:00 Za Parafian
8:30 NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ
10:00 + Lucjana, Romana i Stefanię Ciechowskich, Zofię i Władysława Tenderendów.
11:30 + r-ców Mariannę i Romana Kotarskich,
dz-ków Wardaków i Kotarskich.
13:00 +Michała Rutę (Gr. 3)
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Stanisława Grzegrzółkę (7 r. śm.)
Og³oszeniaduszpasterskie 28.03.2010.
Niedziela Palmowa
wDzisiaj (w Niedzielę Palmową) Kościół
obchodzi pamiątkę wjazdu Chrystusa Pana do
Jerozolimy dla dokonania swego Paschalnego

Misterium. W ten sposób rozpoczynamy Wielki Tydzień, bezpośrednio już poprzedzający
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.
wWielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Wyłączmy
wszelkie odtwarzacze i inne media. Niech trzy
święte dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i
Wielka Sobota będą dniami zagłębiania się w
Misterium Paschalne poprzez czynny udział
w bogatej liturgii. Pamiętajmy o tym, że dobre
przeżycie Świąt Zmartwychwstania, to nie tylko przyjście na Rezurekcję lub na inną Mszę
św. w czasie Świąt. Ważny jest również udział
w liturgii Triduum Paschalnego – w Wielki
Czwartek, w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę. Zapraszamy więc do kościoła. Liturgia W.
Czwartku i W. Piątku o godz. 18.00, liturgia W.
Soboty o godz. 20.00.
wDzisiejsza niedziela jest obchodzona jako
Światowy Dzień Młodzieży. Ludziom młodym
życzymy, by przyjęli do swojego serca Chrystusa. Niech będzie dla nich najlepszym Przyjacielem i Przewodnikiem we wszystkich ziemskich zmaganiach.
wDzisiaj, jak co roku, Grupa Charytatywna organizuje kiermasz ozdób świątecznych.
Prace dzieci i dorosłych mieszkańców naszego
miasta można będzie zakupić po każdej Mszy
św., a dochód w całości zostanie przeznaczony
na zakup paczek świątecznych dla rodzin potrzebujących z naszego miasta.
wDzisiaj o godz. 17.00 w sali na plebani
konferencja dla rodziców i chrzestnych przed
chrztem dzieci.
wW Wielki Czwartek rano Eucharystia celebrowana jest jedynie w katedrze. Jest to Msza
Krzyżma, podczas której pobłogosławione
są oleje używane do namaszczania chorych
i krzyżmo służące do namaszczania podczas
święceń kapłańskich, chrztu i bierzmowania.
Tego dnia w katedrze gromadzi się duchowieństwo diecezjalne pod przewodnictwem biskupa ordynariusza, aby odnowić przyrzeczenia
kapłańskie. Zapraszamy na tę piękną liturgię
wszystkich chętnych, a zwłaszcza ministrantów
i lektorów.
wW parafiach natomiast celebrowana jest w
tym dniu jedna Msza święta, zwana Mszą Wie-

czerzy Pańskiej, która jest pamiątką ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa.
Rozpoczyna ona czas Triduum Paschalnego. Po
śpiewie „Chwała na wysokości Bogu” zamilkną dzwony. Po Komunii Świętej Najświętszy
Sakrament zostanie przeniesiony do ciemnicą,
upamiętniającej pojmanie Pana Jezusa. Procesji tej towarzyszy śpiew: „Sław, języku, tajemnicę”, za który tego dnia można otrzymać
odpust zupełny na zwyczajnych warunkach. Na
znak smutku zostanie obnażony ołtarz. Msza
Wieczerzy Pańskiej w naszym kościele o godz.
18.00. Adoracja w tym dniu do godz. 21.00.
wW Wielki Piątek, upamiętniający mękę i
śmierć Pana Jezusa, obowiązuje post ścisły,
czyli jakościowy i ilościowy: powstrzymujemy
się od pokarmów mięsnych i tylko raz jemy
do syta. Tego dnia, na znak smutku i żałoby,
nie sprawuje się Eucharystii. W Wielki Piątek
adoracja Chrystusa w Ciemnicy od godz. 8.00
do 18.00. O godz. 18.00 Nabożeństwo Adoracji Krzyża (za uczestnictwo w adoracji krzyża
można uzyskać odpust zupełny), a po nim ok.
godz. 20.00 rozpocznie się Droga Krzyżowa
po ulicach naszego miasta (trasą jak co roku:
ul. Kopernika, Piaskowa, Graniczna i 3 Maja).
Przyjdźmy na Drogę Krzyżową ze zniczami
(lub świecami opatrzonymi lampionami). Osoby, które przygotowują poszczególne stacje
– ołtarzyki w terenie proszone są o zgłoszenie
się do zakrystii lub kancelarii kościoła.
wWielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim.
Pamiętajmy o tym, kiedy przyjdziemy święcić
pokarmy. Jest to czas upamiętniający zstąpienie
Chrystusa do otchłani, obowiązuje więc nadal
cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Warto
zatem w tym dniu zachować post, powstrzymując się od pokarmów mięsnych. W Wielką
Sobotę adoracja przy Grobie Pańskim od godz.
8.00 rano. Zapraszamy wszystkich wiernych.
Prosimy, aby grupy parafialne: ministranci, bielanki, dzieci, młodzież, Róże Żywego Różańca
zorganizowały adoracje Grobu Pańskiego. Za-

praszamy tradycyjnie Straż Pożarną. Święcenie pokarmów w tym, dniu od godz. 8.00 do
17.00.
wW Wielki Piątek, 2 kwietnia minie 5 lat
od śmierci papieża Jana Pawła II. Pamiętajmy
o nim w naszej modlitwie, prosząc szczególnie o to, by Bóg pozwolił nam czcić go jako
błogosławionego. Liturgiczne obchody w całej Polsce zostały przeniesione na niedzielę 11
kwietnia.
wW sobotni wieczór rozpoczynamy Wigilię Zmartwychwstania Pańskiego, która według przepisów liturgicznych powinna być
sprawowana po zachodzie słońca. Uroczysta
i najbogatsza w ciągu roku liturgia oznajmi
zmartwychwstanie Chrystusa. O godz. 20.00
(zwracamy uwagę na zmianę godziny!) liturgia
poświęcenia ognia, wody chrzcielnej i odnowienia przyrzeczeń chrztu św., a potem Msza
Wigilii Paschalnej. W tym dniu przychodzimy
do kościoła ze świecami.
wW Wielki Piątek i w Wielką Sobotę zapraszamy na wspólną modlitwę. O godz. 8.00 rano
będziemy celebrować tzw. Ciemne Jutrznie, zaś
o godz. 15.00 Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
4 kwietnia Uroczystość Zmartwychwstania
Pańskiego. O godz. 6.00 rano wyruszymy w
procesji rezurekcyjnej, aby w ten sposób uczcić
i ogłosić światu fakt Zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa. Zapraszamy wszystkich do udziału w procesji, po której zostanie odprawiona
Msza św. Rezurekcyjna. W dalszej części tego
dnia Msze św. będą odprawiane o godz. 10.00,
11.30, 13.00 i 18.00. Nie będzie Mszy św. o
godz. 8.30.
wW Poniedziałek Wielkanocny Msze św. jak
w każdą niedzielę, a więc o godz. 7.00, 8.30.
10.00, 11.30, 13.00 i 18.00. Taca w tym dniu we
wszystkich kościołach w Polsce (więc i u nas)
jest przeznaczona na KUL. Przez liczne uczestnictwo w Nabożeństwach Wielkiego Tygodnia
i Procesji Rezurekcyjnej dajmy świadectwo naszej wiary i przywiązania do liturgii Kościoła.

Kancelaria: czynna w dni powszednie (pn.-so.) 9:00-10:45 i 16:00-17:45 (Tel 227892105)
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