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Niedzielne espresso           z Proboszczem
Jezus ruszył na przedzie zdążając do Jerozolimy. Gdy 
przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwa-
nej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: 
„Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc 
do niej, znajdziecie oślę uwiązane, którego nikt jesz-
cze nie dosiadł. Odwiążcie je i  przyprowadźcie tutaj. 
[…]. 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 zbo-
cza Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów po-
częło 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”.

Łk 19, 28-40

Będąc dziećmi, a może dopiero w dojrzałym wieku, przeżyliśmy chwile religijnego uniesienia,  kiedy 
odczuliśmy obecność Boga. 
Ludzie, którzy słali płaszcze przed Jezusem i wielbili Go,  nie mogli milczeć, bo wcześniej byli świad- 
kami niezwykłych wydarzeń.
Jeżeli dzisiaj nie odczuwamy tego stanu, nie znaczy, że Bóg nie działa w naszym życiu, nie czyni cu- 
dów i nie daje nam znaków.

Dlaczego „Niedziela Palmowa”?
Jest pamiątką uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozo-
limy. Nazwę zawdzięcza gałązkom drzew [palmom], 
które mieszkańcy Jerozolimy zrywali i rzucali pod no- 
gi Jezusa. Liturgia rozpoczyna się przed kościołem. 
Wierni trzymają w rękach gałązki [palmy], które zo-
stają pobłogosławione przez kapłana. Po odczytaniu 
Ewangelii procesyjnie wchodzą do kościoła, gdzie 
sprawowana jest Eucharystia, podczas której rozwa-
żana jest Męka Pańska – dla przypomnienia, że ten 

sam tłum z entuzjazmem witający Jezusa za kilka dni 
będzie żądał, by Go ukrzyżować. W liturgii używa się 
koloru czerwonego – dla podkreślenia królewskiej 
godności Jezusa i tajemnicy Jego męczeństwa.

Znaczenie gałązek palmowych
Zgodnie z tradycją, pobłogosławione w Niedzielę Pal- 
mową gałązki mają przynosić w domach Boże błogo- 
sławieństwo. Zatyka się je za krzyże i obrazy, by bro-
niły od nieszczęść. Dawniej umieszczano palmy tak-
że na polach, aby Bóg strzegł zasiewów.
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Przez całą Wielką Sobotę, przede wszystkim podczas święcenia pokarmów, można nabyć „Chleb 
miłosierdzia”. W każdym opakowaniu oprócz poświęconego chleba, symbolizującego Eucharystię, 
znajdują się cytaty na ozdobnej tekturze, które mogą być dekoracją świątecznego stołu. Jest także 
kartka ze zdjęciem naszego kościoła. „Chleby miłosierdzia”, które postawimy oraz spożyjemy na 
naszych wielkanocnych stołach, to dobry świąteczny prezent dla rodziny oraz znajomych. 

„CHLEB MIŁOSIERDZIA”  
na wielkanocny stół







 1. Dziękujemy ks. Markowi Studenskiemu za 
wygłoszone kazanie, przygotowujące do Tri-
duum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych. 

 2. Dzisiaj po każdej Mszy wybieramy członków 
Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Wybory 
odbywają się w salce na piętrze kościoła. Na 
liście wyborczej stawiamy krzyżyk tylko przy 
jednym nazwisku.

 3. Rozpoczęliśmy Wielki Tydzień. O godz. 17.15 
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Przez ca- 
ły tydzień kancelaria będzie nieczynna. 

  Spowiedź przedświąteczna w Wielki Ponie-
działek, Wielki Wtorek i Wielką Środę: co- 
dziennie w godz. 8.30 – 10.00; 10.30 – 12.00; 
14.30 – 16.00; 16.30 – 18.00. Prosimy dosto-
sować się do wyznaczonych godzin, tak, aby 
nie przychodzić na chwilę przed przerwą.

 4. Nie ma spowiedzi podczas Triduum Paschal-
nego, czyli w Wielki Czwartek, w Wielki Pią-
tek i w Wielką Sobotę. To trzy święte dni, kie-
dy to po spowiedzi w dniach poprzednich, 
będąc już w stanie łaski uświęcającej, uczes-
tniczymy w liturgii i adoracjach; rozważamy 
Paschę Jezusa: Jego przejście ze śmierci do 
zmartwychwstania.

 5. Szczegółowy program Wielkiego Tygodnia, 
wraz z godzinami spowiedzi, znajduje się na 
plakatach. Zapraszamy poszczególne grupy 
do pełnienia straży przy Grobie Pańskim.

 6. W Wielki Czwartek Msza Święta Wieczerzy 
Pańskiej o godz. 18.00, a następnie adoracja 
w Ciemnicy do godz. 22.00.

 7. W Wielki Piątek adoracja w Ciemnicy od 7.00 
do 18.00. Liturgia Wielkiego Piątku o 18.00. 
Adoracja przy Bożym Grobie do 24.00. Obo-
wiązuje post ścisły, zarówno ilościowy, jak 
i jakościowy.

 8. W Wielką Sobotę adoracja przy Bożym Gro-
bie od 7.00 do 18.00. Od 9.00 do 15.00 świę- 
cenie pokarmów [co godzinę]. O godz. 18.00 
Msza Wigilii Paschalnej z procesją rezurek-
cyjną. Przynosimy świece.

 9.  Przez całą Wielką Sobotę, głównie przed i po 
poświęceniu pokarmów, można będzie nabyć 
„Chleby miłosierdzia”. W każdym opakowa-
niu oprócz chleba, który jest symbolem Eu-
charystii, a który postawimy i spożyjemy na 
wielkanocnych stołach, będzie odpowiedni 
cytat na ozdobnej tekturze, który również 
może być dekoracją świątecznego stołu. To 
także dobry prezent dla rodziny i znajomych. 
Zdjęcia są już w naszym tygodniku; ofiara 
za chleby dowolna.

 10. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i złożoną 
ofiarę mieszkańcom ulic: Popiełuszki, Wy- 
szyńskiego, Kusocińskiego, Wojska Polskie- 
go i Grunwaldzkiej. W  tym tygodniu – w środę 
– prosimy mieszkańców ulic: Kochanowskie-
go, Kombatantów i Mickiewicza.

Ogłoszenia duszpasterskie
20 – 27 marca 2016

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II prosimy: o błogosławieństwo Boże dla chorych odwie-
dzanych w I sobotę miesiąca, o wyjście z nałogu alkoholizmu dla pewnej osoby, w intencji Bogu wiado-
mej, o błogosławieństwo Boże w rodzinie, za młodzież przygotowującą się do przeżycia ŚDM w Krako- 
wie, o zdrowie i błogosławieństwo Boże i opiekę św. Jana Pawła II dla Anny i Iwonki z okazji urodzin.
Miłosierdziu Bożemu za przyczyną św. Jana Pawła II polecamy zmarłych: Anna Szczerbowska 
w 28 r. śm., Jan Szczerbowski w 3 r. śm., Władysława Gibas, Maria Skwara, Franciszek Lubecki, Felicja 
Fetko, Ludwik Korczyk, Elżbieta Kowalczyk, Władysława Stopa, Józef Bogacz, Genowefa Kózka, Maria 
Waliczek, Bogumiła Pasowiec, Anna i Józef Nycz, Krzysztof Więckowski w 2 r. śm., Jan, Janina, Wa-
leria Nowak z synem Stanisławem, Anna i Grzegorz Górniak, Maria Noga, Kazimierz Czopkiewicz, 
Halina Drabek, Edward Kojm, Józef Mikołajek, Czesław Rynkiewicz, Bolesław Krawczyk, Apolonia 
Niedziela, Zygmunt Kózka, Tadeusz Stanek, Andrzej Żmuda, Bogdan Kunc-Jasiński, Michalina Mucha, 
Zenona Cebrat, Urszula Wiełowicz, Genowefa Adamczyk, Jan Chojna, Stanisław Mizia, Bernadeta Du- 
tkiewicz, Stanisław Kudzia, Jan Kwaśniak, Franciszek Pastuszka, Franciszek Dybuła, Joanna Śliwka, 
Władysława Gibas, Dariusz Grodowski, Mieczysław Bartula, Marek Lejawka, Emilia Bidzińska.

Msza wotywna o św. Janie Pawle II 
22 marca 2016 – godz. 18.00



Intencje mszalne
20 – 27 marca 2016

NIEDZIELA PALMOWA – 20 marca
  7.00 † Stanisław Andryszczak
  8.30 † Ludwik Curzydło w 31 r. śm.  

z żoną Karoliną
10.00 † Adam Michalak w 10 r. śm.
11.30 † Stanisław Fabian
18.00 † Edward Matysiak w 4 r. śm.

PONIEDZIAŁEK – 21 marca
  8.00 † Genowefa Adamczyk
  8.00 † Kazimierz Szeleźnik w 7 r. śm.
  8.00 † Zenona Cebrat
18.00 † Aleksander Korzec

WTOREK – 22 marca
  8.00 † Michalina Mucha
  8.00 † Stanisław Mizia
  8.00 † Bernadeta Dutkiewicz
18.00  Wotywna do św. Jana Pawła II

ŚRODA – 23 marca
  8.00 † Stanisław Mizia
  8.00 † Bernadeta Dutkiewicz
  8.00 † Stanisław Kudzia
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej:
  † Stanisław Kotowoda, † Andrzej 

Żmuda, † Michalina Mucha

WIELKI CZWARTEK – 24 marca
18.00  O zdrowie dla Heleny Płonka
18.00 † Antoni i Czesława Korczyk 

w rocznicę śmierci
18.00 † Franciszek Piotrowski w r. śm.
18.00 † Stanisław Jaromin w 4 r. śm.
18.00 † Antonina i Józef Kolonko z syna-

mi Mieczysławem i Adamem

WIELKI PIĄTEK – 25 marca
18.00  Liturgia Wielkiego Piątku

WIELKA SOBOTA – 26 marca
18.00  O Boże błogosławieństwo dla Te-

resy z okazji 50 rocznicy urodzin
18.00  O Boże błogosławieństwo i potrze-

bne łaski i opiekę Matki Bożej dla 
Teresy w 50 rocznicę urodzin

18.00 † Mieczysław Korczyk w r. śm.
18.00 † Stanisław Andryszczak
18.00 † Józef Bułka w 2 r. śm.

ZMARTWYCHWSTANIE – 27 marca
  7.00 † Władysław Walusiak
  8.30 † Edmund Kurek
10.00 † Mieczysław Raj oraz Łukasz 

Gawęda
11.30 † Janina Dźwigaj  

z matką Marianną
18.00 † Maria Kubas w 5 r. śm.
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