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NIEDZIELA PALMOWA

„To jest moja Krew Przymierza, „To jest moja Krew Przymierza, 
która wylewa się za wielu”.która wylewa się za wielu”.
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     Poprzez ubiegłe dni Wielkiego Postu śledziliśmy spisek przeciw
Jezusowi. Słuchając opisu Jego męki, widzimy skutek tych knowań.
Jest to krzyż, poprzedzony triumfalnym wjazdem do Jerozolimy.
„Hosanna Synowi Dawidowemu”. „Pierwszego dnia Przaśników,
kiedy o�arowywano Paschę”, Jezus dał uczniom polecenie przygo-
towania Paschy. Uczniowie przygotowali tak, jak polecił im Chrystus.
„Kiedy zasiedli za stołem i zaczęli jeść, Jezus rzekł: „Zapewniam
was: jeden z was zdradzi Mnie”. Okazał się nim Judasz. Pod koniec
Wieczerzy Chrystus wziął chleb i błogosławił – „To jest Ciało moje”.
Następnie wziął kielich z winem, odmówił modlitwę dziękczynną
i podał im mówiąc: „To jest moja Krew Przymierza”. Zbliża się 

północ. Jezus udaje się do posiadłości zwanej Getsemani. Oddaliwszy się od uczniów „upadł na ziemię i modlił się”.
Przychodzi Judasz i wydaje swego Mistrza w ręce tych, którzy domagają się Jego śmierci. Dalsze wydarzenia
to sąd, wydanie wyroku, droga na Golgotę, śmierć. „Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego ubranie”. 
Opowiadanie o męce Pańskiej zajmuje uprzywilejowane miejsce w dzisiejszej Liturgii Słowa. Zwróćmy uwagę
na łączność między ustanowieniem Eucharystii, a kolejnymi wydarzeniami męki Pańskiej. Uczestnicząc w Wie-
czerzy Pańskiej zostajemy złączeni z losem Jezusa, stajemy się uczestnikami Jego męki, której wyjaśnieniem 
jest Eucharystia. Męka Pańska jest dla nas niezwykłym umocnieniem. „Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, 
(...) z ciebie moc płynie i męstwo, w tobie jest nasze zwycięstwo”. Adam Żak

EWANGELIA: Mk 14, 1 – 15, 47EWANGELIA: Mk 14, 1 – 15, 47

JEZUSJEZUSJEZUS

WIELKI CZWARTEKWIELKI CZWARTEK
MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJMSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ  - GODZ. 1800

ADORACJAADORACJA - DO GODZ. 2100

WIELKI PIĄTEKWIELKI PIĄTEK
ADORACJAADORACJA - OD GODZ. 700

ORAZ CAŁĄ NOC Z PIĄTKU NA SOBOTĘ
CIEMNA JUTRZNIACIEMNA JUTRZNIA - GODZ. 730

DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECIDROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI - GODZ. 1000

NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGONOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - GODZ. 1500

DROGA KRZYŻOWA DLA DOROSŁYCH DROGA KRZYŻOWA DLA DOROSŁYCH - GODZ. 1715

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJLITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ - GODZ. 1800

GORZKIE ŻALEGORZKIE ŻALE - GODZ. 2200

WIELKA SOBOTWIELKA SOBOTAA
CIEMNA JUTRZNIACIEMNA JUTRZNIA - GODZ. 730

NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGONOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - GODZ. 1500

(w kaplicy Świętej Rodziny) 
ŚWIĘCENIE POKARMÓWŚWIĘCENIE POKARMÓW W GODZ. 830 – 1300

(Uwaga! W godz. 1330 - 1800 duży kościół będzie zamknięty)

WIELKANOCWIELKANOC
LITURGIA WIGILII PASCHALNEJLITURGIA WIGILII PASCHALNEJ

SOBOTA, GODZ. 1900

PROCESJA REZUREKCYJNA PROCESJA REZUREKCYJNA 
I PIERWSZA MSZA ŚWIĘTA - I PIERWSZA MSZA ŚWIĘTA - GODZ. 600

MSZE ŚWIĘTE - MSZE ŚWIĘTE - GODZ.  800, 930, 1100, 1230 i 1800

MSZA ŚWIĘTA HOSPICYJNAMSZA ŚWIĘTA HOSPICYJNA - GODZ. 1430

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 
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JAK JUDASZ
Przed nami najważniejszy czas 

w okresie całego roku – Święte Tridu-
um Paschalne. Trzy dni naznaczone
cierpieniem, męką, śmiercią i zmar-
twychwstaniem naszego Zbawiciela. 

Jezus dla nas przyszedł na świat
jako człowiek, aby odkupić wszyst-
kie nasze winy. To z miłości wziął
krzyż na swoje ramiona. 

Krzyż, to dla świata przede wszyst-
kim znak hańby. Dla nas – znak
zbawienia.

Zastanówmy się, co my robimy 
w te najważniejsze trzy dni? Często
biegamy na zakupy, sprzątamy i krzą-
tamy się... A gdzie powinniśmy być?
Co robić w tym czasie?

Ja też kiedyś biegałam i krząta-
łam się, żeby wszystko było najlepsze
na Święta Wielkanocne. Nie było 
w moim życiu chwili na zastanowie-
nie się nad cierpieniem Chrystusa
na krzyżu. Nie było zadumy nad
spoczywającym w grobie Panem.
Nie miałam czasu na przeżywanie
Wieczerzy Pańskiej z Apostołami 
w Wieczerniku. Chodziłam wprawdzie
na uroczystą Mszę świętą w Wielki 
Czwartek, ale zawsze w biegu, po-
między pracami domowymi. Biegłam,
bo tak przekazała mi mama w domu

rodzinnym. A to z kolei mojej mamie
przekazała moja babcia. Dziś ja prze-
kazuję to dzieciom. 

Kilka lat temu zmieniłam prioryte-
ty. Najpierw Jezus, a potem wszystko
pozostałe. Już nie martwię się, czy
zdążę ze wszystkimi pracami domo-
wymi. Nie biegnę do kościoła i nie 
myślę, co jeszcze mam zrobić 
w domu. 

W zeszłym roku, niestety, musiałam
zasiąść przed telewizorem i lapto-
pem, ze względu na czas pandemii.
Trudno było wtedy skupić się. Jak 
będzie w tym roku?

Najważniejsze, że teraz wszystko
układa mi mój Pan. On jedyny kocha
mnie prawdziwie... 

Często jednak myślę, że nie jestem 
godna tej miłości... Tyle błędów popeł-
niam, tyle razy upadam. Czasem tak
bardzo chcę coś zmienić, naprawić,
ale mi się nie udaje. Wiele razy obie-
cuję sobie, że tym razem nie upadnę
i nie ulegnę pokusie. Tyle razy po-
stanawiam, że ze wszystkich sił 
postaram się zmienić...

Czasem pasują do mnie słowa 
jednej piosenki wielkopostnej: „jak 
Judasz wciąż zdradzasz Pana”...

Ela

KALENDARZKALENDARZ
LITURGICZNYLITURGICZNY

II TYDZIEŃ PSAŁTERZAII TYDZIEŃ PSAŁTERZA
28 marca 2021r. - NIEDZIELA
Imieniny: Anieli, Antoniego
1. czytanie: Iz 50, 4-7
PSALM 22, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24
2. czytanie: Flp 2, 6-11
EWANGELIA: Mk 14, 1 – 15, 47

29 marca 2021r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Cyryla, Ostapa
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 42, 1-7
PSALM 27, 1bcde. 2. 3. 13-14
EWANGELIA: J 12, 1-11

30 marca 2021r. - WTOREK
Imieniny: Anieli, Jana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 49, 1-6
PSALM 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15 i 17
EWANGELIA: J 13, 21-33. 36-38

31 marca 2021r. – ŚRODA
Imieniny: Beniamina, Kornelii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 50, 4-9a
PSALM 69, 8-10. 21-22. 31 i 33-34
EWANGELIA: Mt 26, 14-25

1 kwietnia 2021r. – CZWARTEK
WIELKI CZWARTEK
Imieniny: Grażyny, Zbigniewa
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 61, 1-3a. 6a. 8b-9
PSALM: 89, 21-22. 25 i 27
2. czytanie: Ap 1, 4b. 5-8
EWANGELIA: Łk 4, 16-21

2 kwietnia 2021r. – PIĄTEK
WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ
Imieniny: Franciszka, Władysława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 52, 13 – 53, 12
PSALM: 31, 2 i 6. 12ab i 13. 15-16. 17 i 25
2. czytanie: Hbr 4, 14-16; 5, 7-9)
EWANGELIA: J 18, 1 – 19, 42

3 kwietnia 2021r. - SOBOTA
WIELKA SOBOTA
Imieniny: Jakuba, Ryszarda

KONKURSKONKURS 
DLA DZIECIDLA DZIECI
„KONKURS PASCHALNY 

- NAGRODA 
DLA KAŻDEGO”

Szczegóły na 
mojapara� a24.pl!

Redakcja

PIERWSZE ŻĄDANIE BOGAPIERWSZE ŻĄDANIE BOGA
Świat i wiara mają różne spojrzenie

na człowieka. Wiara mówi: człowiek
jestem panem świata, ale w imieniu
Boga – tylko zarządza światem i też 
odpowiada przed Panem Bogiem. 

Zdam sprawę za moje wybory; za
wolność myśli, słów, czynów, a też 
za zaniedbania. „Ja nic nie zrobiłem”
– to nie wytłumaczenie, a często to 
słyszymy. 

Na początku Starego Testamentu 
Bóg powiedział: „Ja jestem Pan, twój
Bóg, który cię wywiódł z ziemi egip-
skiej, z domu niewoli. Nie będziesz 
miał cudzych bogów obok Mnie!
Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani
żadnego obrazu tego, co jest na nie-
bie wysoko, ani tego, co jest na ziemi
nisko, ani tego, co jest w wodach
pod ziemią! Nie będziesz oddawał 
im pokłonu i nie będziesz im służył”

(Wj 20, 2-5). Jezus potwierdził: „Panu,
Bogu swemu, będziesz oddawał po-
kłon i Jemu samemu służyć będziesz”
(Mt 4, 10).

Bóg pozwala się poznać, przypo-
minając o swoim wszechmocnym, 
życzliwym i wyzwalającym działaniu
w historii tego, do kogo się zwraca: 
„Wywiodłem cię z ziemi egipskiej, 
z domu niewoli”. Podaje przyczynę 
zobowiązania, przykazanie Boże:
„Będziesz się bał Pana, Boga swego,
będziesz Mu służył... Nie będziecie 
oddawali czci bogom obcym” 
(Pwt 6, 13-14). 

Pierwszym wezwaniem i słusznym 
żądaniem Boga jest to, by człowiek 
przyjął Go i adorował.

dokończenie na 3 stronie
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PRZESZŁAM DROGĄ KRZYŻOWĄ /6/PRZESZŁAM DROGĄ KRZYŻOWĄ /6/
Jerozolima, styczeń 2015 roku.

Maleńka grupa pielgrzymów (pięć 
osób, w tym ja) podąża w kierunku
Golgoty. Zostajemy wmieszani w bez-
imienny jerozolimski tłum. Krok za 
krokiem pokonują kręte uliczki Via 
Dolorosa...

Stacja XII: Jezus umiera na krzyżu.Stacja XII: Jezus umiera na krzyżu.
Wykonało się! Jezus umarł. Sanhe-
dryn będzie mógł wraz z ludem
świętować Paschę. 

Na zawsze uciszyli TEGO Galilejczyka.
Żołnierze też świętują. Należy im się.
Skrupulatnie wykonali zadanie.

Pod ołtarzem jest wnęka. Stoję w ko-
lejce do miejsca, gdzie wbito krzyż
z konającym Chrystusem. Jestem już
blisko. Nie słyszę własnego oddechu.
Wślizguję się pod ołtarz. Nikt więcej
się tutaj nie zmieści. Bóg przyjmuje
pojedynczo. Jeżeli jest jakieś miej-
sce na świecie, którego nie umiem 
opisać, to właśnie TO miejsce 
– Kalwaria.

Stacja XIII: Jezus z krzyża zdjęty.Stacja XIII: Jezus z krzyża zdjęty.
Zbliżał się wieczór. Ciało Skazańca 
nie powinno pozostać na krzyżu.
Rzymianie szanowali prawa żydow-
skie. Zdjęto więc z krzyża Ciało Jezusa
i złożono w ramionach Matki. Ból
Maryi się wzmaga. Jezus znowu jest

w ramionach Matki, jak był w sta-
jence betlejemskiej. 

Nie możemy teraz  zostawić Jej samej.
Pamiętam z Ewangelii słowa Jezusa:
„Jam się na to narodził i na to przy-
szedłem na świat, aby świadectwo 
dać prawdzie” /J 18, 37/. 

Wykonało się. Prawda została ob-
jawiona. Ale to jeszcze nie koniec!

Stacja XIV: Jezus do grobu złożony.Stacja XIV: Jezus do grobu złożony.
Nie było czasu na dokładne namasz-
czenie Ciała. W pośpiechu zawinięto
je w płótna i złożono do grobu wy-
kutego w skale. Czy wraz z kamie-
niem, który zamyka wejście do grobu
wszystko wydaje się skończone? 

Przy grobie Jezusa panuje niemałe
zamieszanie. Za 3 dni odwalony
kamień, puste wnętrze, leżące
płótna...

Jego grób WIDZIAŁAM pusty. 
Położyłem głowę na zimnej płycie 
grobu Chrystusa. 

Panie Jezu, przepraszam Ciebie 
za niewykorzystane szanse odwza-
jemnienia Twojej do mnie miłości. 

Za chwile odejścia od Ciebie. 
Zwyciężyłeś, gdy Twoja klęska 

wydawała się największa!  
Jadwiga Kulik

DRODZY  KAPŁAN I !
Życzymy naszym Kapłanom, by Wielki Czwartek Życzymy naszym Kapłanom, by Wielki Czwartek 

odnowił Waszą przyjaźń i zażyłość z Jezusem. odnowił Waszą przyjaźń i zażyłość z Jezusem. 
By ożywił Wasze pragnienia ciągłego podążania za Nim, By ożywił Wasze pragnienia ciągłego podążania za Nim, 

byście byli Jego naśladowcami, niosącymi światu pokój i dobro. byście byli Jego naśladowcami, niosącymi światu pokój i dobro. 
Niech ten dzień sprawi, by w sercu każdego z Was Niech ten dzień sprawi, by w sercu każdego z Was 
obudziła się iskra, która da ciepło Waszej duszy. obudziła się iskra, która da ciepło Waszej duszy. 

Niech Pan towarzyszy Wam każdego dnia Niech Pan towarzyszy Wam każdego dnia 
i strzeże przed wszelkim złem. i strzeże przed wszelkim złem. 

Niech miłość daje siłę do walki Niech miłość daje siłę do walki 
o zbawienie każdego człowieka. o zbawienie każdego człowieka. 

Dobrze, że jesteście, Dobrze, że jesteście, 
dziękujemy Wam i z serca błogosławimy - dziękujemy Wam i z serca błogosławimy - 

- Parafianie- Parafianie

Jedyny i prawdziwy Bóg objawia
Izraelowi przede wszystkim swoją
chwałę. Objawienie powołania człowie-
ka i prawdy o nim wiąże się z objawie-
niem się Boga. Czowiek jest powołany,
by ukazywać Boga przez posłuszeń-
stwo Bogu i swoje działanie. Został 
stworzony „na obraz i podobieństwo
Boże”.

„Pierwsze z przykazań obejmuje
wiarę, nadzieję i miłość. Kto mówi
o Bogu, mówi w istocie o Kimś wiecz-
nym, niezmiennym, zawsze takim
samym, wiernym, doskonale sprawie-
dliwym. Wynika stąd, że powinniśmy
bezwzględnie przyjmować Jego słowa,
całkowicie Mu wierzyć i ufać. Jest 
On wszechmocny, łaskawy i czyniący
dobro. Któż mógłby nie pokładać
w Nim całej swojej nadziei? Któż
mógłby nie miłować Go, rozważa-
jąc skarby dobroci i miłości, których
nam udzielił? Stąd też wyrażenie,
jakiego używa Bóg w Piśmie Świętym
na początku lub na końcu swoich
przykazań: „Ja jestem Pan”” (por. Kate-
chizm Kościoła Katolickiego, 2284-
2286).

„Wszystko ma swój czas i jest wy-
znaczona godzina na wszystkie spra-
wy pod niebem: Jest czas rodzenia
i umierania. Płaczu i śmiechu. Piesz-
czot cielesnych i wstrzymywania się
od nich. Milczenia i mówienia. Bóg
uczynił wszystko pięknie w swoim
czasie, dał wyobrażenie o świecie.
Człowiekowi trudno pojąć dzieła
Boga” (Koh 3).

„Gdy Jan został uwięziony, Jezus
przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię
Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie
jest królestwo Boże. Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,14).

Ważne wezwanie, do nawracania,
podkreśla też trzecia Tajemnica
Światła różańca świętego.

Św. Paweł pisze: „Okazujemy się
sługami Boga przez wszystko: przez
wielką cierpliwość, wśród utrapień, 
przeciwności i ucisków, w trudach, 
nocnych czuwaniach i w postach,
przez czystość i umiejętność, przez 
wielkoduszność i łagodność, przez
objawy Ducha Świętego i miłość nie-
obłudną, przez głoszenie prawdy 
i mocy Bożej. Uchodzący za oszustów,

dokończenie na 4 stronie
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OGŁOSZENIA 
DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj młodzież oazowa rozprowadza palmy. 
Uzyskany dochód wspomoże działalność i formację
oazową w naszej para� i.

2. Dzisiaj Hospicjum Królowej Apostołów 
rozprowadza ozdoby wielkanocne oraz zbiera o� ary
na budowę hospicjum stacjonarnego w Sołtykowie.

3. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dziś o godz. 1715.
O� ary zbierane do puszek po tym Nabożeństwie 
przeznaczone są na kwiaty do Grobu Pańskiego 
w naszym kościele.

4. Spowiedź przedświąteczna w naszym kościele 
– od jutra do środy w czasie porannych Mszy świętych
i od godz. 1700.

5. W czwartek rozpoczynamy Święte Triduum 
Paschalne – najważniejsze dni roku kościelnego.

6. W Wielki Czwartek:
• Msza święta Wieczerzy Pańskiej – o godz. 1800. 

Następnie przeniesienie Najświętszego Sakramentu
do Ołtarza Wystawienia (Ciemnicy) i Adoracja 
do godz. 2100.

• Ten dzień to także I czwartek miesiąca 
– pamiętajmy o modlitwie o nowe i święte 
powołania kapłańskie i zakonne.

7. W Wielki Piątek:
• Wznowienie Adoracji – o godz. 700.
• Ciemna Jutrznia – o godz. 730.
• Spowiedź święta – w godz. 800 – 1300

• Droga krzyżowa dla dzieci – o godz. 1000

• Rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia Bożego 
– o godz. 1500.

• Droga krzyżowa dla dorosłych – o godz. 1715.
• Liturgia Męki Pańskiej – o godz. 1800. Następnie 

przeniesienie Najświętszego Sakramentu 

do Grobu Pańskiego. Adoracja przy Grobie 
przez całą noc. Przez całą noc także będzie obecny 
w konfesjonale kapłan.

• Gorzkie żale – o godz. 2200. 
• W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, 

czyli tylko jeden posiłek spożywamy do syta. 
• Ten dzień to także I piątek miesiąca 

– Komunia święta pierwszopiątkowa 
tylko podczas Liturgii Męki Pańskiej.

8. Wielka Sobota:
• Ciemna Jutrznia – o godz. 730.
• Święcenie pokarmów na stół wielkanocny 

– w godz. 830-1300.
• Nowenna do Miłosierdzia Bożego – o godz. 1500

w kaplicy Świętej Rodziny.
• W godz. 1330 – 1800 duży kościół będzie zamknięty

z racji sprzątania i przygotowań do Wigilii Paschalnej.
• Ten dzień to także I sobota miesiąca 

– podczas Adoracji przy Grobie jednoczmy się 
z Maryją, która jako jedyna w Wielką Sobotę 
wiedziała, że Jezus powstanie z martwych.

9. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego:
• Liturgia Wigilii Paschalnej – w sobotę o godz. 1900

(rozpoczęcie przed kościołem). 
Na Liturgię przynosimy świece, zabezpieczone 
przed rozlewaniem wosku. Po Liturgii Wigilii 
Paschalnej Adoracji przy Grobie Pańskim nie będzie.

• Procesja rezurekcyjna i pierwsza Msza święta 
– o godz. 600.

• Następne Msze św. o godz. 800, 930, 1100, 1230 i 1800.
• Msza święta hospicyjna – o godz. 1430

• Nie będzie Nabożeństwa o godz. 1720.
• Nowenna do Miłosierdzia Bożego – po Mszy świętej

wieczornej.
10. Zachęcamy do lektury o św. Józe� e – Patronie 

obecnego roku Kościoła. Jest do nabycia 
List papieża Franciszka „Patris corde”, 
album, „Gość Niedzielny Extra” oraz znakomite 
książki: „Cuda św. Józefa” i powieść „Cień Ojca”.

a przecież prawdomówni, niby nie-
znani, a dobrze znani, niby umie-
rający, a oto żyjemy, jakby smutni, 
lecz zawsze radośni, jakby ubodzy,
a bogaci, jednak wzbogacający wielu,
ci, którzy nie mają, a posiadają” (2 Kor 6).

Bóg z miłości posłał Syna i On 
z nami idzie przez tę ziemię.

Kościół proponuje poznawanie
majestatu i miłości Boga do nas! 

Do Świąt przygotowujemy się przez

Wielki Post – czas Przygotowania
Paschalnego. Zachęcał on nas do
modlitwy i re� eksji, aby radość wiel-
kanocna była opromieniona miłością
Bożą i naszą wzajemną miłością do
bliźnich. To sens Świąt: Bóg na pierw-
szym miejscu i ludzie, jako Dzieci
Boże!

Świat mówi: „Czas to pieniądz –
mieć”. Ksiądz Kardynał Stefan Wy-
szyński powiedział: „Czas to miłość 
– być”.

Nam czas odmierzają: urodziny,
jubileusze, imieniny, święta. Słyszymy:
„Nie mam czasu”, „Najważniejsze jest
zdrowie, praca, nauka”, czyli to, co
„ziemskie”. A to brak taktu wobec 
Boga. 

„Najważniejszy jest Bóg”, skarby
„niebieskie”, a nie „ziemskie”. 

Ile czasu poświęcam Bogu, a ile 
rodzinie, pracy, wypoczynkowi?

PIERWSZE ŻĄDANIE BOGAPIERWSZE ŻĄDANIE BOGA dokończenie 
z 3 strony

ks. Zbigniew Stanek SAC

poprawione


