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NIEDZIELA PALMOWA 
Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 50, 4-7 

Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą 

strudzonemu przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym 

słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani 

się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi 

brodę. Nie zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg 

mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem 

twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 22 

REFREN: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? 

Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, 

wykrzywiają wargi i potrząsają głowami: 

«Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli, 

niech go ocali, jeśli go miłuje». 

REFREN: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? 

Sfora psów mnie opadła, 

otoczyła mnie zgraja złoczyńców 

Przebodli moje ręce i nogi, 

policzyć mogę wszystkie moje kości. 

REFREN: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? 

Dzielą między siebie moje szaty 

i los rzucają o moją suknię. 

Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka: 

pomocy moja śpiesz mi na ratunek. 

REFREN: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? 

Będę głosił swym braciom Twoje imię 

i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych: 

«Chwalcie Pana, wy, którzy się Go boicie, 

niech się Go lęka całe potomstwo Izraela». 

REFREN: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIANFlp 2, 6-11 

Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, 

aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać 

sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w tym co zewnętrzne uznany za 

człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i 

to śmierci krzyżowej. 

Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad 

wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich 

i ziemskich, i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus 

jest Panem ku chwale Boga Ojca. 

AKLAMACJAFlp 2, 8-9 Chwała Tobie, Królu wieków 

Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, 

a była to śmierć na krzyżu. 

Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i dal Mu imię, 

które jest ponad wszelkie imię. 

AKLAMACJA: Chwała Tobie, Królu wieków 

MĘKA NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKAMk 15,1-39 

JEZUS PRZED PIŁATEM. 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. 

JEZUS ODRZUCONY PRZEZ SWÓJ NARÓD. 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 

więc złego uczynił?” Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: „Ukrzyżuj Go!” 

Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał 

ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. 

KRÓL WYŚMIANY. Żołnierze zaprowadzili Go na wewnętrzny dziedziniec, czyli 

pretorium, i zwołali całą kohortę. Ubrali Go w purpurę 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 przyklękając, 

oddawali Mu hołd. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na 

Niego własne Jego szaty. 

 

E
C

C
E

 H
O

M
O

, R
U

B
E

N
S
, P

ie
te

r 
P

au
w

el
 (1

57
7,

 S
ie

ge
n 

- 
16

40
, A

nt
w

er
pi

a)
, p

rz
ed

 1
61

2,
 o

le
jn

y 
na

 p
an

el
u,

 1
25

.7
x9

6.
5c

m
, 

E
rm

ita
ż,

 S
an

kt
 P

et
er

sb
ur

g;
 ź

ró
dł

o:
 w

w
w

.h
er

m
ita

ge
m

us
eu

m
.o

rg
 

DROGA KRZYŻOWA. Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. I 

przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który 

wracał z pola i właśnie przechodził, żeby niósł krzyż Jego. Przyprowadzili 

Go na miejsce Golgota, to znaczy Miejsce Czaszki. 

UKRZYŻOWANIE. 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. 

WYSZYDZENIE NA KRZYŻU. 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 wybaw samego siebie.” Podobnie 

arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie drwili między sobą i mówili: „Innych 

wybawiał, siebie nie może wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz 

zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli i uwierzyli.” Lżyli Go także ci, którzy byli z 

Nim ukrzyżowani. 

ŚMIERĆ JEZUSA. A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż 

do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym 

głosem: «Eloí, Eloí, lamá sabachtháni.» 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. 

PO ŚMIERCI JEZUSA. 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.” 
 

Biorąc pod uwagę historyczną złożoność procesu Jezusa … nie można przypisać odpowiedzialności za śmierć Jezusa wszystkim Żydom w Jerozolimie mimo 

okrzyków manipulowanego tłumu388
Por. Mk 15, 11. [Katechizm Kościoła Katolickiego, 597] 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Za wpływające ofiary na kwiaty do Ciemnicy i Grobu 

Pańskiego Księża składają serdeczne „Bóg zapłać”. 
 9.IV (niedziela): Rozpoczęcie WIELKIEGO TYGODNIA. Od 

czwartku będziemy przeżywać ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE. 
Porządek przedstawia się następująco: 

 13.IV (czwartek): WIELKI CZWARTEK: 

 Msza Wieczerzy Pańskiej i przeniesienie 
Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy o 18:00; 

 14.IV (piątek): WIELKI PIĄTEK: 

 Wspólna modlitwa poranna w kościele o 9:00; 
 Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy 

przez cały dzień; 
 Liturgia Męki Pańskiej o 18:00; 

 15.IV (sobota): WIELKA SOBOTA: 

 Wspólna modlitwa poranna w kościele o 9:00; 
 Poświęcenie pokarmów: 
 w kościele od 9:30 do 13:30, co pół godziny; 
 na wioskach od 10:00; 

Jeden z księży pojedzie następującą trasą: Łęg, 
Czernidła, Gassy, Obory, Piaski, Cieciszew, Turo-
wice, Dębówka, Podłęcze, Brześce, Kawęczyn, 
Wierzbówka, Kawęczynek, Szymanów. Mieszkań-
cy Gassów proszeni są o wybranie spośród siebie 
kierowcy z samochodem, który podwozić będzie 
księdza na poświęcenie pokarmów; 

 Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie 
Pańskim przez cały dzień; 

 Liturgia Wigilii Paschalnej o 19:00. Przynosimy ze 
sobą świece. 

 16.IV (niedziela): WIELKA NIEDZIELA: 

 Rezurekcja o 6:00. Prosimy o wcześniejsze zaintere-
sowanie się stanem chorągwi i poduszek procesyj-
nych. Pozostałe Msze św. o 8:45, 10:30 (chrzcielna) 
i 12:00. W oba dni Świąt Wielkanocnych tradycyjnie 
Mszy św. o 18:00 nie będzie; 

 Ostatnia przed świętami możliwość skorzystania ze 
SPOWIEDZI w Wielkim Tygodniu: 

 10.IV (poniedziałek), 11.IV (wtorek) i 12.IV (środa): od 7:00 

do 7:30; oraz 
 10.IV (poniedziałek), 11.IV (wtorek): od 17:30 do 18:15. 

W Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę oraz w 
święta spowiedzi nie będzie. 

 W Wielkim Tygodniu kancelaria parafialna jest nieczynna. 
Będą załatwiane tylko przypadki losowe. 

 Woda święcona będzie rozprowadzana przez ministrantów. 
Będzie ją można otrzymać, w specjalnych buteleczkach, w 

Wielką Sobotę od 9:30 do 18:30 w kościele i - ewentualnie 
- w drugi dzień Świąt Wielkanocnych między Mszami. Ofiary 
składane przy tej okazji przeznaczone będą na fundusz 
ministrancki. 

 Chrzty w kwietniu tradycyjnie w pierwszym dniu Świąt 
Wielkanocnych 16.IV na Mszy św. o 10:30. O ile będzie 
potrzeba drugi termin chrztów w kwietniu to IV niedziela 
miesiąca 23.IV, na Sumie. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Dariusz KWIATKOWSKI, kawaler z Dębówki, parafia 

tutejsza, i Sylwia BURSA, panna z parafii Św. Trójcy w 
Chynowie. 

Zapowiedź II: Sebastian PAWŁOWSKI, kawaler z parafii św. 

Krzysztofa w Podkowie Leśnej, i Justyna Genowefa 
PASTWA, panna z Kawęczyna, parafia tutejsza. 

Zapowiedź I: Mariusz KORNASZEWSKI, kawaler z Kawęczyna, 

parafia tutejsza, i Anna Izabela RECHNIO, panna z parafii 
Przemienienia Pańskiego w Czersku. 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną. 

ODESZLI 
W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy z naszego grona: 

śp. Waldemar WIEWIÓRA, † 31.III.2006, l. 60 

śp. Stefan CACEK, † 6.IV.2006, l. 76 

 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

DROGA KRZYŻOWA 
SSStttaaacccjjjaaa   XXXIII    JJJEEEZZZUUUSSS   DDDOOO   KKKRRRZZZYYYŻŻŻAAA   PPPRRRZZZYYYBBBIIITTTYYY   
Przyklęknijmy, Wielbimy Cię i błogosławimy, Chryste, żeś przez krzyż Twój 

święty świat odkupić raczył. 

Dłonie, które błogosławiły, już nie mogą błogosławić. Błogosławione stopy, 

które nosiły Dobrą Nowinę, są przebite, aby już nie mogły jej nieść. 

Człowiek uwięziony na krzyżu! Człowiek niewolnikiem twardego, 

bezdusznego drzewska. Człowiek, który chce dobrze czynić, a nie zdoła! 

I cóż wtedy pozostaje? Czy to jest czas stracony? Czy już wszystek 

umarłem? Czy już nie mam nic do zrobienia? 

Pozostaje jeszcze duży. Jeszcze można wsłuchiwać się w słowa Tego, który 

przeszedł dobrze czyniąc, a teraz już nie może dobrze czynić, błogosławić, 

uzdrawiać, leczyć, mnożyć chlebów, karmić głodnych, pocieszać matek. 

Już nic nie może, ale jeszcze może rozmawiać z Bogiem: "Boże mój, Boże 

mój, czemuś mnie opuścił?" Ale jeszcze może wołać: "Ojcze w ręce Twoje 

oddaje ducha mego". 

Czy to nie najwspanialsza rzecz w życiu człowieka, gdy już nic czynić nie 

mogąc, może jeszcze oddawać i oddaje Bogu ducha? Potrzebne są 

człowiekowi, takie chwile ogólnej niemożności działania, aby miał 

przynajmniej możność oddać Bogu, co Boże, i ducha swego skierować ku 

Niemu. 

Rozważamy życie tylu ludzi, którym pozostało już tylko to jedno. A jednak 

w takiej właśnie okoliczności zdziałali najwięcej. 

Nawet krzyż mój, do którego jestem przybity, przyjmę z pełnym zaufaniem, 

bo jeszcze mogę na nim rozmawiać z moim Bogiem. Jeszcze mogę Mu 

oddać to, co mam najszlachetniejsze - ducha mego; Ojcze, w ręce Twoje. 

Ojcze nasz … 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami 

SSStttaaacccjjjaaa   XXXIIIIII    JJJEEEZZZUUUSSS   NNNAAA   KKKRRRZZZYYYŻŻŻUUU   UUUMMMIIIEEERRRAAA   
Przyklęknijmy, Wielbimy Cię i błogosławimy, Chryste, żeś przez krzyż Twój 

święty świat odkupić raczył 

"A ja, gdy będę podwyższony od ziemi, 

pociągnę wszystkich ku sobie." 

Gdy Jezus umiera - życie daje. 

Śpiewamy w hymnie 

paschalnym: "Mors et vita 

duello conflixere mirando". 

"Dux vitae mortuus, regnat 

vivus" - Wódz Żywota umarły, 

króluje żyw. Bóg zwycięża wtedy, 

gdy zda się umierać. Bo ciemności - dla 

niego - są jeszcze światłością. Pozostały przy 

Nim, gdy umierał, najwspanialsze duchy: 

Maryja, Matka Słowa Wcielonego, i Jan, autor 

prologu o Logosie, o Słowie: "In principio erat 

Verbum" - "Na początku było Słowo, a Słowo było u 

Boga, a Bogiem było Słowo". Słowo - Bogiem było. 

B o g i e m - Słowo. 

Czy rozumiem, że Słowo jest tak wielką 

tajemnicą, iż Bogiem jest nazwane? 

Jakże muszę docenić tę tajemnicę! By ją 

docenić, trzeba było wielkiego ducha Jana. On, 

Ewangelista Słowa, został pod krzyżem i tam 

zrozumiał tajemnicę Słowa. 

Pozostało więc pod krzyżem to, co najszlachetniejsze: Maryja, 

Matka Słowa Wcielonego, i Jan, twórca Ewangelii o Logosie, o Słowie. 

Pod krzyżem wytrwać mogą wielkie duchy. Błogosławieni ci, którzy 

wytrwali. 

Ojcze nasz … 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami 

rozważania: Stefan kard. WYSZYŃSKI, Droga Krzyżowa dla pracowników pióra, 1959 
ilustracja: DROGA KRZYZOWA, z Boston Catholic Journal, 2005; źr.: www.boston-catholic-journal.com 

MSZE ŚWIĘTE 
Niedziela i uroczystości 

obowiązujące: 
08:45, 10:30 (poza okresem letnich wakacji), 12:00 
(suma), 18:00 

Święta pracujące: 08:45, 18:00 
Dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (piątek – sobota) 

KSIĘŻA 
Ks. Proboszcz mgr Stefan KOTWIŃSKI, Ks. Wikariusz Marcin KLOTZ 

KANCELARIA PARAFIALNA tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02 

Dni powszednie: 08:00–09:30, 17:00–19:00 
(z przerwą na Msze Św. i nabożeństwa) 

Niedziela i święta: nieczynna 
 


