INTENCJE MSZALNE od 6 kwietnia do 12 kwietnia 2020
Poniedziałek, 6 kwietnia – WIELKI PONIEDZIAŁEK
7.00
1) + Edward Smaga – int. od chrześniaka Henryka z Rodziną;
2) + Jolanta Wcisło; 3) ++ Józef, Stefania, Maria
7.30
+ Anna w 2. rocz. śm.
18.30 ++ Stanisław w 44. rocz. śm., Michalina, Piotr i Jadwiga
Wtorek, 7 kwietnia – WIELKI WTOREK
7.00
++ Tekla i Stanisław Ryncarz
7.30
+ Edward Smaga – int. od rodziny Zabrzeskich z Tylmanowej
18.30 + Elżbieta Budzyna
Środa, 8 kwietnia – WIELKA ŚRODA
7.00
1) + Edward Smaga – int. od siostry Ireny; 2) + Janusz Kowalczyk w 62. rocz.
urodzin
7.30
1) ++ Mirella Ptak i Zygmunt Kościelski; 2) O zgodę w Rodzinie i Ojczyźnie –
Ofiarodawcy
18.30 + Marek Radosz – int. od Mamy
Czwartek, 9 kwietnia – WIELKI CZWARTEK – TRIDUUM SACRUM
18.30 MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ:
1) W intencji Panu Bogu wiadomej; 2) + Danuta Degórska-Czubek – int. od Sąsiadów; 3) ++ Maria i Jerzy; 4) + Joanna Leśniewska; 5) ++ Helena, Julianna, Józef, Kazimierz
Piątek, 10 kwietnia – WIELKI PIĄTEK – TRIDUUM SACRUM
15.00 DROGA KRZYŻOWA
18.30 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
ROZPOCZĘCIE NOWENNY PRZED NIEDZIELĄ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Sobota, 11 kwietnia – WIELKA SOBOTA – TRIDUUM SACRUM
19.00 LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ:
1) O dobrą spowiedź, życie i śmierć dla Janusza; 2) + Edward Smaga – int. od
siostry Teresy z Rodziną; 3) + Edward Markowski – int. od najbliższej Rodziny; 4) + Jan
Nawrot; 5) O bł. Boże, opiekę MB Nieustającej Pomocy i Anioła Stróża dla Ani, Zosi i
Krzysia
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, 12 KWIETNIA
6.00
1) Za Parafian; 2) + Bronisław Siuta w 20. rocz. śm.
3) ++ Mirella Ptak i Zygmunt Kościelski; 4) ++ Alicja, Józef i Bogusław
9.00
++ Józefa (ona), Stanisław, i Urszula
10.30 Dziękczynna w intencji Marii i Marka Czapik w 54. rocz. zawarcia związku małżeńskiego
12.00 + Jan Jarząb w 14. rocz. śm.
13.15 ++ Bożena i ++ Zm z Rodziny
17.00 + Edward Smaga – int. od Sąsiadów z klatki
18.30 ++ Józef Niezgoda, Józef Wójcik, Józef Orawiec z okazji imienin
20.00 ++ Jadwiga, Władysław i Roman
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EWANGELIA NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ
/krótsza, Mt 27,11-54/
✠ – słowa Chrystusa; E. – słowa Ewangelisty; I. – słowa innych Osób pojedynczych; T. – słowa kilku Osób lub Tłumu.
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według Świętego Mateusza
Jezus przed Piłatem
E. Jezusa zaś postawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: I. Czy Ty jesteś Królem żydowskim? E. Jezus odpowiedział: ✠ Tak, Ja nim jestem. E. A gdy Go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał Go
Piłat: I. Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw Tobie? E. On jednak nie odpowiedział mu
na żadne pytanie, tak że namiestnik bardzo się dziwił.
Jezus odrzucony przez swój naród
A na każde święto namiestnik miał zwyczaj uwalniać jednego więźnia, którego
chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia, imieniem Barabasz. Gdy się więc zgromadzili, spytał ich Piłat: I. Którego chcecie, żebym wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa,
zwanego Mesjaszem? E. Wiedział bowiem, że przez zawiść Go wydali. A gdy on odbywał
przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: I. Nie miej nic do czynienia z tym
Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego powodu. E. Tymczasem
arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby żądały Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik: I. Którego z tych dwu chcecie, żebym wam uwolnił? E. Odpowiedzieli: T. Barabasza. E. Rzekł do nich Piłat: I. Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? E. Zawołali wszyscy: T. Na krzyż z Nim! E. Namiestnik powiedział: I. Cóż właściwie złego uczynił? E. Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: T. Na
krzyż z Nim! E. Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej narasta, wziął wodę i
umył ręce wobec tłumu, mówiąc: I. Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz. E. A cały lud zawołał: T. Krew Jego na nas i na dzieci nasze. E. Wówczas
uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.
Król wyśmiany
Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: T. Witaj, Królu żydowski! E. Przy tym pluli

na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz,
włożyli na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie.
Droga krzyżowa
Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego
przymusili, żeby niósł krzyż Jego. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy
Miejscem Czaszki, dali Mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić.
Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc
tam, pilnowali Go. A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: To jest Jezus,
Król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej,
drugiego po lewej stronie.
Wyszydzenie na krzyżu
Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrząsali głowami, mówiąc: T. Ty, który burzysz przybytek i w trzy dni go odbudowujesz, wybaw sam siebie;
jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża! E. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w
Piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: T. Innych wybawiał, siebie nie może wybawić.
Jest królem Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. Zaufał Bogu:
niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział: Jestem Synem Bożym. E. Tak samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzyżowani.
Śmierć Jezusa Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: ✠ Elí, Elí, lemá sabachtháni? E. To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy
ze stojących tam mówili: T. On Eliasza woła. E. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy
gąbkę, nasączył ją octem, umocował na trzcinie i dawał Mu pić. Lecz inni mówili: T. Zostaw! Popatrzymy, czy nadejdzie Eliasz, aby Go wybawić. E. A Jezus raz jeszcze
zawołał donośnym głosem i oddał ducha.Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie.
Po zgonie Jezusa
A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i
skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I
wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli do Miasta Świętego i ukazali się
wielu. Setnik zaś i jego ludzie, którzy trzymali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i
to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: T. Prawdziwie, Ten był Synem Bożym.
Oto słowo Pańskie.
REFLEKSJA
Słuchając długiego fragmentu Ewangelii opisującego Mękę Jezusa Chrystusa,
powinniśmy sobie postawić pytanie o miejsce każdego z nas w tym opisie. Bo nie jest
prawdą, że jesteśmy wyłącznie tymi, którzy wychodzą naprzeciw Jezusowi z gałązkami
palmowymi. Czy nam się nigdy nie zdarzyło zdradzić Chrystusa przez grzech?
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ
MĘKI PAŃSKIEJ
1. Dziś rozpoczynamy przeżywanie Wielkiego Tygodnia. O 17.45 Gorzkie Żale z
kazaniem pasyjnym. Przez cały Wielki Tydzień obowiązuje dla ochrony naszego zdrowia i

życia państwowy i kościelny wymóg ograniczenia liczby zgromadzenia liturgicznego do 5
osób i dyspensa od udziału we Mszy św. Tych, którzy zamówili intencje podczas obrzędów Wielkiego Czwartku i Wielkiej Soboty będziemy wpuszczać przez wejście pod przewiązką do 10 minut przed rozpoczęciem obrzędów. Okazja do spowiedzi św. w kościele
podczas Mszy św. dla zamawiających ją i uczestniczących w niej oraz po wcześniejszym
osobistym umówieniu. Pozostających w domach zachęcamy do modlitwy, wzbudzenia
aktu doskonałego żalu za grzechy i duchowego przyjmowania Komunii św.
Adoracje Najświętszego Sakramentu jak określono poniżej. Nie przekraczamy 15 minut
osobistej modlitwy pamiętając o ustąpieniu tym, którzy po nas przyjdą na adorację.
Kancelaria Parafialna w Wielkim tygodniu urzęduje w Wielki Poniedziałek od 19.30 do
20.30 obsługując w miejscu zgłoszenia pogrzebów i telefonicznie inne sprawy.
W Wielkim Tygodniu transmitujemy: dziś Mszę św. o 12.00 i Gorzkie Żale z kazaniem
pasyjnym o 17.45. Obrzędy Triduum Paschalnego z wieczornym blokiem adoracji Najświętszego Sakramentu.
2. W Wielki Czwartek, w dzień Ostatniej Wieczerzy, ustanowienia Najświętszego
Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godzinie 18.30.
Po Mszy św. przeniesiemy Najświętszy Sakrament do Ciemnicy. Adoracja dla Chóru PanaMa Chór, lektorów, oazy, Odnowy w Duchu Świętym i duchowieństwa do 22.00.
W Wielki Piątek, w dzień męki i śmierci Pana Jezusa zachowujemy post ścisły i
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych bez prawa dyspensy. Adoracja indywidualna
Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy, od godziny 7.00 do 18.00 i w Grobie Bożym od
20.00 do 22.00. O 15.00 Droga Krzyżowa. O 18.30 Liturgia Męki Pańskiej.
W Wielką Sobotę, w dzień zstąpienia Jezusa do otchłani Adoracja Najświętszego
Sakramentu w Grobie Bożym od 7.00 do 19.00. O 19.00 Liturgia Wigilii Paschalnej. W
Wielką Sobotę zwyczajowo zachowujemy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
Pobłogosławienie pokarmów w domach dokonujemy przed śniadaniem wielkanocnym w
Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego wg obrzędu zamieszczonego na stronie internetowej
parafii
lub
w
oparciu
improwizowaną
modlitwę
seniora.
W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o 6.00 procesja rezurekcyjna wewnątrz
kościoła i Msza św. w poranek Zmartwychwstania Pańskiego. Procesję i Mszę św. będziemy transmitować. Nie odprawiamy Mszy św. o 7.30. Pozostałe Msze św. jak w każdą
niedzielę.
W Poniedziałek Wielkanocny nie odprawiamy Mszy św. o 20.00. Poza tym Msze św.
jak w każdą niedziele, w tym Msza św. o 12.00 transmitowana.
3. W Wielkim Tygodniu liturgia w kościele górnym. Szczegóły przeżywania Wielkiego Tygodnia i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego w parafii prezentujemy na stronie internetowej.
4. Starszych i chorych zaopatrzyliśmy Najświętszym Sakramentem. Prosimy o zainteresowanie i opiekę nad nimi podczas Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych (umożliwienie łączności ze świątynią dzięki transmisji internetowej obrzędów, porządki, zaopatrzenie w potrawy świąteczne, pobłogosławienie ich)
5. Księdzu Marcinowi Jakubiakowi oraz Katolickiej Odnowie w Duchu Świętym
Manus Domini, odpowiedzialnej za transmisje Mszy św. rekolekcyjnych i rejestrującej
video z nauk dziękujemy za pomoc w przeprowadzeniu rekolekcji parafialnych.
6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Małgorzatę Styczyńską. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...

