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EWANGELIA NA NIEDZIEL Ę PALMOW Ą MĘKI PAŃSKIEJ                                                 Mt 27,11-54 
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza 
E. Jezusa stawiono 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 odpowiadał mu na żadne 
pytanie, tak że namiestnik bardzo się dziwił. 
Jezus odrzucony przez swój naród 
A był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego 
chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia, imieniem Barabasz. Gdy się więc 
zebrali, 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 prosiły o 
Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik: I. Którego z tych 
dwóch 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 odpowiedział: 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 wzrasta, 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 wy śmiany 
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 trzcin ę. 
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 Jezusa. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy 
Miejsce 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 Go pilnowali. 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 trzech dniach go odbudowujesz, wybaw sam siebie; jeśli 
jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża!. E. Podobnie arcykapłani 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: + Eli, Eli, lema sabachthani? 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, 
napełnił ją octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić. Lecz inni mówili: T. Poczekaj! 
Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby Go wybawić. E. A Jezus raz jeszcze zawołał 
donośnym głosem i wyzionął ducha. 
Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie. 
Po śmierci 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 odbywali straż przy 
Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: T. 
Prawdziwie, Ten był Synem Bożym. 

OGŁOSZENIA  
1.Dzisiejszą Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień. Serdecznie zapraszamy 
   wiernych na liturgię Wielkiego Czwartku, W. Piątku i W. Soboty na godz. 18.00. 
  - W Wielką Sobotę zapraszamy druhny i druhów z Ochotniczej Staży Pożarnej, 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. 
    Prosimy o pojazdy na odpowiednią godzinę i podanie miejsc, w których będą święconki. 
    Parafianie z Czerniewic przyniosą święconki do Kościoła na godz.15.00. Rozpoczniemy 
    od wspólnego odmówienia Koronki do Miłosierdzia Bożego; 
  - Na liturgię Wielkiej Soboty proszę przynieść świece, gdyż odnowimy przyrzeczenia  
    chrzcielne.   
2.W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego zapraszamy asystę procesyjną i druhów  
   z OSP do udziału w procesji rezurekcyjnej o godz. 6.30 /a następnie na tradycyjne 
    śniadanie/.  
3.W Niedzielę Wielkanocną Msze św. o godz. 6.30 i 12.00, w Poniedziałek Wielkanocny 
    - o godz. 9.00 i 12.00. Nie będzie Mszy św. wieczorem. 
4.29 kwietnia /piątek/ o godz. 18.00 zapraszamy na I spotkanie Kursu Przedmałżeńskiego. 
5.Pragniemy gorąco podziękować za zorganizowanie ostatniej Drogi Krzyżowej młodzieży 
   ze Wspólnoty Modlitewnej, druhom z OSP Czerniewice za zapewnienie bezpieczeństwa,  
   ministrantom na czele z Ks. Waldemarem i tym wszystkim, którzy tak licznie wzięli  
   udział w modlitwie. 

●●● 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

- Moja teściowa przypomina mi gazetę. 
- Dlaczego? 
- Bo wie o wszystkim i ukazuje się codziennie. 



 

                                            INTENCJE 
                           PONIEDZIAŁEK  18. 04. 2011 
18.00 Za + Longina Szczepańskiego /greg. 30/; 
                            WTOREK  19. 04. 2011 
18.00 int. wolna 
                                ŚRODA  20. 04. 2011 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Szczepana w 2 rocz. śmierci i Jana Więckowskich;  
                +Jerzego i teściów Gierańczyków, Stefanię Wojtczak, Ewę Skrzypek 
                   i Lucjana Tworskiego;  
                + Mariannę Dulemba w 70 rocz. śmierci i Wincentego; 
                +Władysława Kobyłeckiego /popogrzebowa/; 
                +Jerzego i Helenę Pachnik; 
                +Edwarda Kwiatkowskiego. 
                                   WIELKI  CZWARTEK  21. 04. 2011 
18.00 Dziękczynna za dar Kapłaństwa. 
                            WIELKI  PIĄTEK  22. 04. 2011 
18.00 Nabożeństwo Męki Pańskiej. 
                            WIELKA  SOBOTA  23. 04. 2011 
18.00 W intencji Ofiarodawców. 
                            NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PA ŃSKIEGO  24. 04. 2011 
  6.30 Rezurekcja za Parafian. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki Piotrowskiej z racji 18 rocz. urodzin; 
          O Boże błogosławieństwo dla Janiny i Antoniego w 30 rocz. ślubu oraz dla 
                     Jadwigi i Józefa Ziółkowskich. 

CZUWANIE KÓŁ ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
W WIELK Ą SOBOTĘ PRZY GROBIE PANA JEZUSA 

     9.00 – Annopol Duży i Mały; 
     9.30 – Stanisławów i Teodozjów; 
   10.00 – Studzianki; 
   10.30 – Wielka Wola; 
   11.00 – Dąbrówka I; 
   11.30 – Dąbrówka II; 
   12.00 – Mała Wola; 
   12.30 – Lechów; 
   13.00 – Annów I; 
   13.30 – Annów II; 
   14.00 – Józefów; 
   14.30 – Grupa o. Pio; 
   15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego; 
   15.30 – Osiedle Skarpa; 
   16.00 – Czerniewice. 

DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 
Mari ę Bator - niech Bóg prowadzi ją przez życie drogą wiary, prawdy i miło ści. 

●●● 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDL: 

Śp. Józef  Dąbrowski – pokój jego duszy. 


