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             EWANGELIA NA NIEDZIEL Ę PALMOW Ą                                    Mk  15, 1-39 

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Marka. 

Wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cała Wysoka 
Rada powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi. 
Piłat zapytał Go: Czy Ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział mu: Tak, Ja nim 
jestem. Arcykapłani zaś oskarżali Go o wiele rzeczy. Piłat ponownie Go zapytał: Nic 
nie odpowiadasz? Zważ, o jakie rzeczy Cię oskarżają. Lecz Jezus nic już nie 
odpowiedział, tak że Piłat się dziwił. Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im 
jednego więźnia, którego żądali. A był tam jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z 
buntownikami, którzy w rozruchu popełnili zabójstwo. Tłum przyszedł i zaczął 
domagać się tego, co zawsze im czynił. Piłat im odpowiedział: Jeśli chcecie, uwolnię 
wam króla żydowskiego? Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali Go przez zawiść. 
Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza. Piłat ponownie 
ich zapytał: Cóż więc mam uczynić z Tym, którego nazywacie królem żydowskim? 
Odpowiedzieli mu krzykiem: Ukrzyżuj Go! Piłat odparł: Co wi ęc złego uczynił? Lecz 
oni jeszcze głośniej krzyczeli: Ukrzy żuj Go! Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, 
uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Żołnierze 
zaprowadzili Go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zawołali całą kohortę. 
Ubrali Go w purpur ę i uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go 
pozdrawiać: Witaj, królu żydowski! Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego 
i, przykl ękając, oddawali Mu hołd. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i 
włożyli na Niego własne Jego szaty. Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. I 
przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufa, który wracał z pola 
i właśnie przechodził, żeby niósł krzyż Jego. Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to 
znaczy Miejsce Czaszki. Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz On nie przyjął. 
Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, co który 
miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem 
Jego winy, tak ułożony: Król żydowski. Razem z Nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, 
jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Tak wypełniło się słowo Pisma: W 
poczet złoczyńców został zaliczony. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, 
potrząsali głowami, mówiąc: Ej, Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go 
odbudowujesz, zejdź z krzyża i ocal samego siebie. Podobnie arcykapłani wraz z 
uczonymi w Piśmie drwili mi ędzy sobą i mówili: Innych wybawiał, siebie nie może 
wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli i 
uwierzyli. L żyli Go także ci, którzy byli z Nim ukrzyżowani. A gdy nadeszła godzina 
szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus 
zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachthani. To znaczy: Boże mój, Boże 
mój, czemuś Mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: Patrz, 
woła Eliasza. Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał mu 
pić, mówiąc: Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć z krzyża. 
Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. A zasłona przybytku rozdarła się 
na dwoje z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał 
ducha, rzekł: Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym. 

 
 



 
OGŁOSZENIA 

1. W Niedzielę Palmową rozpoczynamy WIELKI TYDZIE Ń. Ks. Proboszcz 
    serdecznie zaprasza wiernych na liturgię Wielkiego Czwartku, Piątku 
    i Soboty na godz. 18.00. 

WIELKA SOBOTA 
●  W Wielką Sobotę Ks. Proboszcz zaprasza druhny i druhów z Ochot. Straży Poż., 
    Koła Żywego Różańca, ministrantów, bielanki, dzieci przygotowujące się do  
    I Komunii Św., młodzież przygotowującą się do Sakr. Bierzmowania i wszystkich 
    wiernych do adoracji Pana Jezusa w Grobie. 
●  Święcenie pokarmów odbędzie się: o godz.  9.00 – str. południowa, 
                                                                            12.00 – str. północna. 
    Ks. Proboszcz prosi o pojazdy na odpowiednią godzinę. 
    Parafianie z Czerniewic przyniosą święconki do Kościoła na godz. 15.00. 
    Rozpoczniemy od wspólnego odmówienia Koronki do Miłosierdzia Bożego. 
●  Na liturgi ę Wielkiej Soboty proszę przynieść świece, gdyż odnowimy 
    przyrzeczenia chrzcielne. 
2. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Ks. Proboszcz zaprasza asystę  
    procesyjną z dh. z OSP do udziału w procesji rezurekcyjnej o godz. 6.30 
    / a następnie na śniadanie /. 
3. W Nd. Wlk. Msze św. o godz. 6.30 i 12.00, w Poniedz. Wlk. – o godz. 9.00 i 12.00. 
    Nie będzie Mszy św. wieczorem. 
4. 24 kwietnia /piątek/ o godz. 19.00 zapraszamy na I spotkanie Kursu 
    Przedmałżeńskiego. 
5. Informujemy, że w dniach 22-23 maja odbędzie się pielgrzymka na trasie: 
    Czerniewice-Oświęcim-Wadowice-Kalwaria Zebrzydowska-Łagiewniki 
    -Wieliczka-Czerniewice. Koszt pielgrzymki – 160 zł. Zapewniamy przewodników,  
   2 obiady, śniadanie /23 V/, nocleg i przejazd. Przewodnikiem duchowym będzie 
   Ks. Krzysztof . Zapisy, wraz z wpłatą w wysokości 50 zł, przyjmować będzie  
   Ks. Proboszcz po Mszach św. /należy również podać PESEL i adres/. 

��� 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ:  

Śp. Władysław Wojciechowski – pokój jego duszy. 
��� 

 UŚMIECHNIJ SI Ę 
Antek poszedł nad rzekę łowić ryby. Rozpalił ognisko i już miał zarzucić wędkę, gdy 
zauważył kurę idącą w jego stronę. Nie namyślając się złapał ją, oskubał, upiekł i zjadł. 
Nagle patrzy: drogą biegnie sąsiadka i woła: 
- Antek, nie widziałeś mojej kury? 
Antek spogląda na pióra leżące u jego stóp i mówi: 
- Rozebrała się i popłynęła na drugą stronę rzeki! 
 
Mamo, ile jest pasty do zębów w tubie? 
- Nie mam pojęcia, syneczku. 
- A ja wiem! Od telewizora do kanapy! 
 
 



 

 
INTENCJE 

                                               PONIEDZIAŁEK 06. 04. 2009. 
18.00 int. wolna 
                                                     WTOREK 07. 04. 2009 
18.00 int. wolna 
                                                              ŚRODA 08. 04. 2009 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Za +Mariusza Michalaka, Józefę i Piotra Kowalskich oraz Helenę 
        Banasiak; 
     +Zofię Skoneczną /int. od Par. Zespołu Caritas/; 

               +Jadwigę Bałut /int. od Teściów Skonecznych/; 
               +Mieczysława Sowika /int. od córki Haliny z rodziną/; 

                                  WIELKI  CZWARTEK 09. 04. 2009 
18.00 Msza św. dziękczynna za dar Kapłaństwa. 
                                                      WIELKI PI ĄTEK 10. 04 2009 
18.00 Nabożeństwo Męki Pańskiej. 
                                                      WIELKA SOBOTA 11. 04. 2009 
18.00 W intencji Ofiarodawców. 
                                                      NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA 12. 04. 2009. 
  6.30 Rezurekcja – za Parafian. 
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Janiny i Józefa Miniaków z racji 
                   50 rocz. ślubu i ich dzieci. 
16.00 Ślub – Aneta Kaczmarczyk i Zbigniew Kołodziejski. 
                                                       PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 13. 04. 2009. 
  9.00 Za +Mariana Pawlaka, zm. z rodziny Pawlaków, Skonecznych i Zygmunta 
                  Świderka. 
 12.00 Za +Agnieszkę i Stanisława Miniaków, cr. Koprów i Miniaków oraz Annę  
                   Tracz. 
 
 

 

 
 

To już wspomnienia ze zwycięskiego Turnieju Siatkowego Drużyn Strażackich. 
 


