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EWANGELIA NA PIĄTĄ NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU               Łk 23,1-49  
 
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Łukasza.  
 
  Starsi ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie powstali i poprowadzili Jezusa przed Piłata. Tam zaczęli 
oskarżać Go: Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia 
podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza - Króla. Piłat zapytał Go: Czy Ty jesteś królem 
żydowskim? Jezus odpowiedział mu: Tak, Ja nim jestem. Piłat więc oświadczył arcykapłanom i 
tłumom: Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku. Lecz oni nastawali i mówili: Podburza lud, 
szerząc swą naukę po całej Judei, od Galilei, gdzie rozpoczął, aż dotąd. Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, 
czy człowiek ten jest Galilejczykiem. A gdy się upewnił, że jest spod władzy Heroda, odesłał Go do 
Heroda, który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie.  Na widok Jezusa Herod bardzo się 
ucieszył. Od dawna bowiem chciał Go ujrzeć, ponieważ słyszał o Nim i spodziewał się, że zobaczy 
jaki znak, zdziałany przez Niego. Zasypał Go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie 
odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie stali i gwałtownie Go oskarżali. Wówczas wzgardził 
Nim Herod wraz ze swoją strażą; na pośmiewisko kazał ubrać Go w lśniący płaszcz i odesłał do 
Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przedtem bowiem żyli z sobą w nieprzyjaźni.  
Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków Wysokiej Rady oraz lud i rzekł do nich: 
Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłuchałem Go wobec 
was i nie znalazłem w Nim żadnej winy w sprawach, o które Go oskarżacie. Ani też Herod, bo odesłał 
Go do nas; a oto nie popełnił On nic godnego śmierci. Każę Go więc wychłostać i uwolnię.   A był 
obowiązany uwalniać im jednego na święta. Zawołali więc wszyscy razem: Strać Tego, a uwolnij nam 
Barabasza. Był on wtrącony do więzienia za jakiś rozruch powstały w mieście i za zabójstwo. Piłat, 
chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich. Lecz oni wołali: Ukrzy żuj, ukrzy żuj Go. Zapytał 
ich po raz trzeci: Cóż On złego uczynił? Nie znalazłem w Nim nic zasługującego na śmierć. Każę Go 
więc wychłostać i uwolnię. Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby Go 
ukrzyżowano; i wzmagały się ich krzyki. Piłat wi ęc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione. 
Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za rozruch i zabójstwo był wtrącony do więzienia; 
Jezusa zaś zdał na ich wolę.  Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który 
wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. A szło za Nim mnóstwo ludu, także 
kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: + Córki 
jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem 
przyjd ą dni, kiedy mówić będą: Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie 
karmiły. Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z 
zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym? Prowadzono też dwóch innych, złoczyńców, 
aby ich z Nim stracić.  Gdy przyszli na miejsce, zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, 
jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie 
wiedzą, co czynią. Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy.  A lud stał i patrzył. Lecz 
członkowie Wielkiej Rady drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On 
jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali 
Mu ocet, mówiąc: Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad Nim napis w 
języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest król żydowski.  Jeden ze złoczyńców, których tam 
powieszono, urągał Mu:  Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc 
go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież - sprawiedliwie, 
odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, 
wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę 
powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.   Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą 
ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. 
Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych 
słowach wyzionął ducha.   Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu i mówił: Istotnie, 
człowiek ten był sprawiedliwy. Wszystkie też tłumy, które zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły, 
co się działo, wracały bijąc się w piersi. Wszyscy Jego znajomi stali z daleka; a również niewiasty, 
które Mu towarzyszyły od Galilei, przypatrywały się temu.  



 
OGŁOSZENIA 

1. Zachęcamy do nabywania stroików wielkanocnych do święconek czy też na stół   
    wielkanocny, a ofiary, złożone przy tej okazji, będą przeznaczone na dzieła naszej 
    Parafialnej „Caritas”. 
2. Dzisiejszą Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień. Serdecznie  
    zapraszamy wiernych na liturgię Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty na g. 18.00. 

Wielka Sobota 
 ● W Wielką Sobotę zapraszamy druhny i druhów z Ochot. Straży Pożarnej, Koła  
     Żyw. Różańca, ministrantów, bielanki, dzieci przygotowujące się do I Komunii św. 
     i Rocznicy oraz wszystkich Wiernych do adoracji Pana Jezusa w Grobie. 
 ● Święcenie pokarmów odbędzie się: o godz.  9.00 – str. południowa, 
                                                                           12.00 – str. północna. 
    Prosimy 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. 
3.W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Ks. Proboszcz zaprasza asystę  
   procesyjną i dh. z OSP do udziału w procesji rezurekcyjnej o godz. 6.30  
   /a następnie na śniadanie/. 
4. W Niedzielę Wielkanocną Msze św. o godz. 6.30 i 12.00,  w Poniedziałek Wlk. 
   - o godz. 9.00 i 12.00. Nie będzie Mszy św. wieczorem. 
5. 9 kwietnia /piątek/ o godz. 18.00 zapraszamy na I spotkanie Kursu  
   Przedmałżeńskiego. 
6. Przypominam wyjeżdżającym na Pielgrzymkę do Medjugorie o obowiązkowym  
    spotkaniu 11 kwietnia br. po Mszy św. o godz. 12.00 i wpłacaniu do tego dnia  
   /najpóźniej na spotkaniu/ pozostałej sumy w złotówkach i euro. Przynieść ze sobą 
   ważny paszport. 

 

UŚMIECHNIJ SI Ę 
 
Spotyka się dwóch facetów: 
- Ten twój kolega to ma szczęście! Dwie żony już pochował, bo struły się grzybami, a teraz trzeci raz    
owdowiał. 
- No, ale tym razem to był uraz czaszki. 
- Tak słyszałem. Ponoć nie chciała jeść grzybów. 
 
Mówi zięć do teściowej: - Gdzie mama jedzie? 
- Na cmentarz. 
- A kto rower przyprowadzi? 
 
Policjant zamknął się w komórce i przez kilka dni rozbierał swój nowo kupiony samochód na części. 
Żona się pyta : 
- Po co to robisz? 
- Poprzedni właściciel powiedział mi, że włożył w niego 5 milionów!! 
           



 
                                                            INTENCJE 
                                                    PONIEDZIAŁEK   29. 03. 2010 
18.00 Za +Genowefę Staruch /greg. 29/. 
18.30 Za +Wiesława Drożdża w 30 rocz. śmierci, Stanisława i Mariannę Kobyłeckich.  
                                                     WTOREK 30. 03. 2010 
18.00 Za +Genowefę Staruch /greg. 30/. 
                                                     ŚRODA 31. 03. 2010 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Mariana Gieracha /popogrzebowa/; 
                +Czesława Jańskiego; 
                +Jana Wieczorka /int. od pracowników firmy „Stanley”/; 
                +Edwarda Kwiatkowskiego /int. od syna Andrzeja z rodziną/; 
                +Jana Kupidurę /int. od córki Elżbiety z rodziną/. 
 
                                                   WIELKI  CZWARTEK  01 .04. 2010 
18.00 Msza św. czcicieli o. Pio. O miłosierdzie Boże dla zatwardziałych grzeszników 
           /int. K. Żyw. Różańca o. Pio/. 
           O wyzwolenie z nałogów i przywrócenie wiary w miłosierdzie Boże. 
  
                                                            WIELKI PI ĄTEK 02. 04. 2010 
17.15 Spowiedź z racji I pi ątku miesiąca. 
18.00 Nabożeństwo Męki Pańskiej. 
 
                                                    WIELKA  SOBOTA 03. 04. 2010 
18.00 W intencji Ofiarodawców. 
 
                          NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PA ŃSKIEGO 04. 04. 2010 
  6.30 Za Parafian 
12.00 O Boże błog. dla Oliwii Wiśnik z racji 1 rocz. urodzin i całej rodziny; 
          O Boże błog. dla Moniki Kozitulskiej z racji 18 rocz. urodzin oraz Heleny  
                  i Jerzego Szczur z racji 40 rocz. ślubu. 

 

         
 
Miniony tydzień był bardzo pracowity dla dzieci i młodzieży / robili krzy że/ oraz 
dla pań z „Caritasu”. 


