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z Proboszczem

Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, Jezus posłał dwóch spośród
swoich uczniów i rzekł im: „Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej
znajdziecie oślę uwiązane, na którym jeszcze
nikt z ludzi nie siedział. 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: „Co 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 zielone ścięte na
polach. A ci, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali: „Hosanna. Błogosławiony,
który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które
przychodzi. Hosanna na wysokościach”.

Mk 11, 1-10

Uciekając przed samotnością szukamy ludzi, od których czasem się uzależniamy.
Ilu z wiwatujących na cześć Jezusa robiło to świadomie, a ilu uległo psychozie tłumu?
Przynależność do grupy nie zwalnia z samodzielnego myślenia i odpowiedzialności.
Dlaczego tłum jest niebezpieczny?

Giovanni Guareschi nazywa tłum zbiorową, ohydną, ogromną zapiekanką z szarej materii: „Ma tysiące oczu, ale jest ślepy, nie myśli [...], to tylko jedno wątłe ciało z mizerną i pustą twarzą”. Ci sami
ludzie, którzy bezmyślnie słali przed Jezusem płaszcze i gałązki, wołając „Hosanna”, już kilka dni
później – pod wpływem zbiorowej psychozy – domagali się Jego ukrzyżowania. Jean Sulivan zwraca
uwagę na fakt, że tłumem kierują prawa fizyki, dlatego nie jest on w stanie pojąć duchowego przesłania; nie ma nic wspólnego z prawdą, kieruje się głównie przesądami. Bywa, że nasze grzeszne
zachowanie tłumaczymy podobnym postępowaniem innych, tak jakbyśmy mieli przed Bogiem odpowiadać zbiorowo. Bóg powołuje i kocha każdego człowieka indywidualnie, dlatego starajmy się
przestrzegać przykazań, bez względu na to, jak postępują inni.
ks. Eugeniusz Burzyk

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Rozpoczęliśmy Wielki Tydzień, w czasie którego
kancelaria parafialna będzie nieczynna. Dzisiaj
o 17.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
2. Nie ma spowiedzi podczas Triduum Paschalnego
– w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę. To trzy święte dni, kiedy po spowiedzi w poprzednich dniach, będąc w stanie łaski uświęcającej, uczestniczymy w liturgii oraz adoracjach;
rozważamy przejście Jezusa ze śmierci do zmartwychwstania.
3. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, zarówno
ilościowy, jak i jakościowy.

4. W Wielką Sobotę od 9.00 do 15.00 święcenie pokarmów [co godzinę]. Przy tej okazji Parafialny
Zespół Charytatywny organizuje zbiórkę żywności dla potrzebujących parafian.
5. Przy stolikach z prasą można nabyć oryginalne
ozdoby na świąteczny stół.
6. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę mieszkańcom Starych Bloków 15, 16, 17. W tym tygodniu, wyjątkowo w środę, prosimy mieszkańców bloków 18, 20, 21.
7. W Poniedziałek Wielkanocny o godz. 14.00 zapraszamy dzieci specjalnej troski, wraz z rodzicami
i opiekunami, na Mszę do kaplicy kościoła.

Intencje mszalne

NIEDZIELA PALMOWA – 25 marca

7.00
8.30
10.00
11.30
18.00

†
†
†
†

Mieczysław Korczyk w r. śmierci
Stanisław Pabian w 19 r. śmierci
Edward Matysiak w 6 r. śmierci
Bogdan Andreas w 43 r. śmierci
z wnukiem Pawłem oraz za †† rodziców i teściów
† Stanisław Jaromin w 6 r. śmierci

PONIEDZIAŁEK – 26 marca

8.00 † Rozalia Chojnacka
18.00		 O Błogosławieństwo Boże, potrzebne
łaski i dary Ducha Świętego dla członków grupy Anonimowych Alkoholików
„Hypomone” z okazji 23 rocznicy powstania i działalności
18.00 † Józef Bułka w 4 r. śmierci

WTOREK – 27 marca

8.00
8.00
18.00

† Rozalia Chojnacka
† Zofia Ossowska
† Za dusze w czyśćcu cierpiące

ŚRODA – 28 marca

8.00 † Zofia Ossowska
8.00 † Jan Tomasiczek
18.00		 Msza Święta wotywna do Matki Bożej Bolesnej:
		 o zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla Eryki Zajas z okazji urodzin, † Paweł Andreas, † Janina Śliwińska, † Rozalia Chojnacka, † Adam Jakubowski,
† Wiesław Ciesielski

WIELKI CZWARTEK – 29 marca

18.00		 O Boże błogosławieństwo i potrzebne
łaski dla kapłanów posługujących w naszej parafii [NSPJ]
18.00		 W intencji Beaty z okazji 50 rocznicy
urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
18.00 † Jan Mazur w 18 r. śmierci
18.00 † Aniela i Józef Smrek
18.00 † Aleksander Zemlik
18.00 † Helena, Ireneusz, Jerzy, Leonard
Sojka

WIELKI PIĄTEK – 30 marca
18.00		 Liturgia Wielkiego Piątku

WIELKI SOBOTA – 31 marca

18.00 †
18.00 †
18.00 †
18.00 †
18.00 †
18.00

Stanisław Andryszczak
Leon Łukowicz w 9 rocznicę śmierci
Wanda Szulc w 1 rocznicę śmierci
Stefania i Marian Drozdowscy
Erwin (5 r. śm.) i Małgorzata
Noworyta
† Karol Krysta z żoną Stefanią

ZMARTWYCHWSTANIE – 1 kwietnia

7.00 †
8.30 †
10.00 †
11.30		

11.30
18.00

Marcin i Janina Oleksy z rodzicami
Łukasz Gawęda i Mieczysław Raj
Marian Kowalski w 6 r. śmierci
O zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla Michała w 1 r. urodzin i dla Krzysztofa w 25 r. urodzin oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny
† Józef Gawęda w 20 r. śmierci
† Józef Perlik w 5 r. śmierci
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