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NIEDZIELA M ĘKI PAŃSKIEJ 
Pogubili się w tym wszystkim Apostołowie. Nie tylko Judasz, który „szukał 

dogodnej sposobności, jak by Go wydać”. Ciągle podejrzewamy, że dla niego była to 
zarazem ostatnia sposobność, by jeszcze na Chrystusie coś niecoś zarobić. Wiele jednak 
przemawia za tym, że chciał w ten sposób wymusić na Nim „siłowy” wariant przejęcia 
władzy nad Izraelem (nie tylko duchowej). W ogrodzie Getsemani swoją ludzką słabość 
ujawnili również ci najważniejsi z grona Dwunastu - Piotr, Jakub i Jan, którzy nawet jednej 
godziny nie potrafili wytrwać z Chrystusem na modlitwie, „gdyż oczy ich były snem 
zmorzone”. Piotr zdaje sobie sprawę, że zwłaszcza od niego Chrystus ma prawo oczekiwać 
odważnego świadectwa. Odruchowo chwyta nawet za miecz, a potem - również odruchowo 
- kapituluje przed zwykłą, służebną kobietą: „Nie znam tego człowieka”. To prawda, że 
zaraz potem „wybuchnął” szczerym płaczem. Ale prawdą jest również to, że w kontekście 
doświadczeń Wielkiego Tygodnia pewniacy zawiedli /cd. str. 2/.  
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EWANGELIA  NA  NIEDZIEL Ę PALMOW Ą                                                                    MK11, 1-10 

Wjazd Jezusa do Jerozolimy 
 
Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, Jezus posłał dwóch 
spośród swoich uczniów i rzekł im: "Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy 
wejściu do niej znajdziecie oślę uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. 
Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, 
powiedzcie: «Pan go potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem»". 
Poszli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy 
ze stojących tam pytali ich: "Co to ma znaczyć, że odwiązujecie oślę?" Oni zaś 
odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im. 
Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. 
Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki zielone ścięte na polach. A ci, którzy 
Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali: 
"Hosanna. 
Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. 
Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi. 
Hosanna na wysokościach".  

 
/Cd. ze str. 1/ Tym większy podziw i szacunek wzbudzają ewangeliczni bohaterowie 

z drugiego i trzeciego planu. Jak choćby czyniąca „dobry uczynek” owa (wedle tradycji 
niegdyś mocno grzeszna) kobieta „z alabastrowym flakonikiem prawdziwego olejku 
nardowego”, namaszczająca ciało jeszcze żywego Chrystusa na Jego przyszły pogrzeb. 
Wzbudza szacunek Szymon Cyrenejczyk, wprawdzie „przymuszony”, ale przecież 
wyciągnięty z grona tych, którzy byli w tym trudnym momencie bardzo blisko Jezusa. 
Wzbudzają szacunek stojące blisko krzyża niewiasty i - równie odważny - Józef 
z Arymatei, dopominający się o ciało Chrystusa. Nawet dobry łotr ze sceny konania uczy 
nas, jak zbawienny użytek może zrobić nawet najbardziej grzeszny człowiek, gdy się 
znajdzie w bliskości Jezusa. I jeszcze jeden paradoks: gdy najbardziej wierzący zwątpili, to 
właśnie pogański setnik jako pierwszy wyciąga religijny wniosek z tego, co się stało na 
Golgocie: „Prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym”.  

To radosne, że Chrystus miał dla kogo umierać. 
 

 
OGŁOSZENIA  

 1. Od środy, pierwszego kwietnia nastąpi zmiana godziny Mszy św. popołudniowej na  
godz. 18:00. 

 2. Osoby, które przygotowują się do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego 
i chcą odbyć kurs przedmałżeński, proszone są o zgłoszenie się do 
ks. proboszcza.                                                                                                  

 3. Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę odbędzie się według następującego porządku: 
w kościele o godz. 9:00 i o godz. 15:00, a miedzy 9:30 a 12:00 będziemy z ks. Arturem 
do dyspozycji, aby udać się do punktów, gdzie tradycyjnie odbywa się poświęcenie 
pokarmów. Prosimy o wcześniejsze ustalanie godziny przyjazdu. 

 4. Prosimy wiernych o przyniesienie świec na liturgię paschalną w Wielką Sobotę w celu 
odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.  



 5. W Wielki Czwartek i Wielki Piątek po zakończonej liturgii adoracja Najświętszego 
Sakramentu  do godz. 21:00. W Wielką Sobotę adoracja przy Grobie Pańskim będzie 
trwała od 9:00 do 18:00. Prosimy o wpisywanie się w zakrystii na listę adoracji Koła 
Różańcowe, przedstawicieli wiosek i organizacji, ministrantów i osoby indywidualne, 
aby przez cały dzień, ktoś czuwał przed Najświętszym Sakramentem. 

6. W związku z tym, że pierwszy piątek kwietnia przypada w Wielki Piątek Męki Pańskiej, 
kiedy nie sprawuje się Eucharystii, przypominamy, że istotą obchodzenia pierwszych 
piątków miesiąca jest przystąpienie w tym dniu do Komunii św. Dlatego uczestnictwo 
w liturgii wielkopiątkowej i przyjęcie w jej ramach Komunii św. jest właściwym 
przeżyciem i celebracją I-go piątku miesiąca. 

 7.  Zachęcam wszystkich do wyciszenia i zagłębienia w misterium paschalne. W Wielkim 
Tygodniu poświęćmy więcej czasu na modlitwę, rozmyślanie, pomoc bliźniemu przez 
jałmużnę. Weźmy udział w liturgii Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej 
Soboty. 

 8. W Wielki Piątek, a jeśli to możliwe, także w Wielką Sobotę, aż do Wigilii Paschalnej, 
zachowujemy post paschalny, tj. powstrzymanie się od pokarmów mięsnych i post 
ilościowy, „aby z podniosłym i otwartym sercem przystąpić do radości Niedzieli 
Zmartwychwstania” (KL, 110).    

 9. Przypominamy, że zgodnie z wcześniejszym zwyczajem w Niedzielę Zmartwychwstania 
i Poniedziałek Wielkanocny nie będzie Mszy św. popołudniowej. 

10. W Wielki Czwartek, 02. 04 br. przypada dziesiąta rocznica śmierci św. Jana Pawła II. 
11. W Wielki Piątek rozpoczyna się nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego. 

W kościele będziemy ją odmawiać po liturgii wieczornej w Wlk. Piątek i Wlk. Sobotę, 
po Mszach św. południowych w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny oraz po Mszach 
św. od wtorku do soboty przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego. 

12. W dniu jutrzejszym udamy się z posługą sakramentalną do osób chorych w naszej 
parafii. Od godz. 9:00 do 12:00 odwiedzimy chorych w Czerniewicach, a od godz. 
12:00 rozpoczniemy odwiedziny chorych we wioskach. Przed przybyciem 
skontaktujemy się telefonicznie z osobami, które podały kontakt telefoniczny. 

13. Zapraszamy dziewczynki z klas III-VI Szkoły Podst. na próbę sypania kwiatów 
w czasie procesji rezurekcyjnej w Wlk. Sobotę na godz. 9:00. Prosimy o włączenie się 
w uroczystą oprawę procesji Panów i Panie noszących chorągwie i feretrony oraz 
Druhów z OSP.                                                     

14.  W Wielki Piątek ofiary złożone na tacę w czasie liturgii przeznaczone są na utrzymanie 
Grobu Pańskiego w Jerozolimie. 

15. Osoby, które złożyły ofiary na cele parafialne mogą uzyskać stosowne poświadczenie 
w kancelarii w celu  dokonania odpisów podatkowych. Ofiary na cele inwestycyjne 
można wpłacać także na konto parafii z dopiskiem „inwestycje”. 

16. Dziękujemy za ofiary złożone na dekorację Grobu Pańskiego: Gaj – 150 zł; Józefów -
115 zł; Czerniewice – 658 zł; Wielka Wola – 490zł; Lechów – 195 zł; Paulinów – 80 zł; 
Czerniewice os. Skarpa – 567 zł; Dąbrówka – 303 zł, Studzianki – 343 zł; Annopol 
Duży i Mały – 200 zł;; Nowe Studzianki – 100 zł; Mała Wola – 240 zł; Dzielnica -80 zł; 
Teodozjów – 160 zł; Stanisławów Studziński - 220; Annów – 150 zł. 

17. Dziękujemy za ofiary złożone do radnych oraz na tacę w ubiegłą niedzielę w wysokości 
1172,91 zł. Bóg zapłać! 

 
 



INTENCJE 
                                                                      WIELKI PONIEDZIAŁEK,  30. 03. 2015 r. 
  7:30 – 1) za + Sławomira Owczarskiego (int. od siostry Teresy z rodz.); 
              2) za  + Ryszarda Sygitowicza, 17 Msza św. gregoriańska.  
                                                                        WIELKI  WTOREK,  31. 03. 2015 r. 
  7:30 – 1) za  + Ryszarda Sygitowicza, 18 Msza św. gregoriańska; 
              2) wolna intencja.  
                                                              WIELKA ŚRODA, 01. 04. 2015 r. 
18:00 – 1) Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do 27 maja 2015 r./:  
                 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Dawida Kagankiewicza  
                           z ok. 18 roczn. urodzin;                                      
                  za + Stefana Rudnickiego (int. od uczestników pogrzebu);       
                       +  Anielę Cecylię Kącką (int. od uczestników pogrzebu);            
              2) za + Ryszarda Sygitowicza, 19 Msza św. gregoriańska. 
                                                                 WIELKI CZWARTEK,  02. 04. 2015r. 

10:00 – Msza Krzyżma w katedrze łowickiej koncelebrowana przez biskupa  
              i kapłanów diecezji                                                                               
18:00 – Msza Wieczerzy Pańskiej 
              1) za Parafian – o łaskę głębokiego przeżycia Triduum Paschalnego  
                 umiłowanie Eucharystii;                                                                             
              2) za + Ryszarda Sygitowicza, 20 Msza św. gregoriańska. 
                                                                WIELKI PI ĄTEK,  03. 04. 2015 r. 

18:00 – Liturgia Męki Pańskiej 
                                                                WIELKA SOBOTA,  04. 04. 2015 r. 
  9:00  i 15:00 – poświęcenie pokarmów w kościele.   
18:00 – Wigilia Paschalna Wielkiej Nocy   
              1) o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Ryszarda z okazji 
                    imienin i urodzin;  
     2) za + Ryszarda Sygitowicza,  21  Msza św. gregoriańska.           
                                  NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PA ŃSKIEGO,  05. 04. 2015 r. 
 6:00 – Rezurekcja                                                                                             
              1) za Parafian;                                                                                        
              2) za + Włodzimierza Sobczaka w 35 roczn.  śmierci. 
12:00 – 1) o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla p. Urszuli i Marcina  
                 z ok. 18 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa oraz Izabeli i Aleksandry  
                 z ok. 17 roczn. urodzin; 
              2) za + Ryszarda Sygitowicza,  22  Msza św. gregoriańska           

 

 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZLI  DO  WIECZNO ŚCI: 

ś.p. Aniela Cecylia Kącka, ś.p. Adam Krzysztof Staruch, ś.p. Zofia Szymańska i ś.p. Janina 
Kowalczyk. Polecajmy ich dusze Miłosierdziu Bożemu w naszych modlitwach. 

 
POMAGAĆ BOGU 
Bóg sam może świat zniszczyć i drugi wystawić, 
A bez naszej pomocy nie może nas zbawić. 
                                                    Adam Mickiewicz 
 


