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Sua sanctissima passione in ligno crucis nobis justificationem meruit, "Swoją najświętszą męką na drzewie krzyża wysłużył nam usprawiedliwienie", 1992 

naucza Sobór TrydenckiSobór Trydencki: DS 1529, podkreślając jedyny charakter ofiary Chrystusa 1235 jako "sprawcy zbawienia wiecznego"Hbr 5, 9. Kościół czci Krzyż, 

śpiewając: O crux, ave, spes unica – "O Krzyżu, bądź pozdrowiony, jedyna nasza nadziejo!"Hymn Vexilla Regis. [KKK, 617] 

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”. 

Sfora psów mnie opadła, 

otoczyła mnie zgraja złoczyńców 

Przebodli moje ręce i nogi, 

policzyć mogę wszystkie moje kości. 

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. 

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”. 

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. 

AKLAMACJA Flp 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. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 15, 1-39 

JEZUS PRZED PIŁATEM. Wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze star-

szymi 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 roz-

ruchu 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 arcy-

kapłani 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. 

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.” 

il.: UKRZYŻOWANIE, CANO, Alonso (1568, Alcala la Real - 1649, Sewilla), ok. 1640, olejny na 

płótnie, 265173 cm, Ermitaż, St Petersburg; źródło: www.hermitagemuseum.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.hermitagemuseum.org/fcgi-bin/db2www/fullSize.mac/fullSize?selLang=English&dlViewId=PZYEST13E7V%2B4067WP&size=big&selCateg=picture&dlCategId=KC$AYJF8Y6J0UC05&comeFrom=browse
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 5.IV (niedziela): NIEDZIELA PALMOWA 

 Święcenie palm przed każdą Mszą św. 

 Ostatnie GORZKIE ŻALE bezpośrednio po sumie, a po nich 
spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 O 19:15 DROGA KRZYŻOWA w terenie, od Krzyża na 
Łyczynie ulicami Baczyńskiego, Grzybowską i Żwirową do 
cmentarza i następnie do kościoła. Zapraszamy bardzo 

serdecznie! Przynieśmy ze sobą świece lub lampiony. 
 5-12.IV (niedziela-niedziela): WIELKI TYDZIEŃ i NIEDZIELA 

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO. Porządek nabożeństw: 
 6-8.IV (poniedziałek-środa) 

 Msze św. - jak w dni powszednie. 
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE: 

 9.IV (czwartek): WIELKI CZWARTEK 

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

 10.IV (piątek): WIELKI PIĄTEK 

 Wspólna modlitwa poranna o 9:00. 
 Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy -

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

 11.IV (sobota): WIELKA SOBOTA 

 Wspólna modlitwa poranna o 9:00. 
 Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie 

Pańskim - przez cały dzień. 
 Liturgia Wigilii Paschalnej o 19:00. Przynosimy 

ze sobą świece! 
Ponieważ jest to druga sobota miesiąca jeden z 
księży odprawi Mszę św. za zmarłych z wypominek. 

 Poświęcenie pokarmów: 
 w kościele od 9:30 do 13:30, co pół godziny. 
 na wioskach od 10:00 

Ksiądz pojedzie następującą trasą: Szymanów, 
Kawęczynek, Wierzbówka, Kawęczyn, Brześce, Podłęcze, 
Dębówka, Cieciszew, Piaski, Obory, Gassy, Czernidła, 
Łęg. Mieszkańcy Cieciszewa proszeni są o wybranie 
spośród siebie kierowcy z samochodem, który podwozić 
będzie księdza na poświęcenie pokarmów. 

 Od 9:30 do 18:30 ministranci rozlewać będą, ze 
specjalnego pojemnika (zamiast wanny przed 
kościołem), wodę święconą. Można przynieść własną 
buteleczkę lub otrzymać ją od ministrantów. Ofiary 
składane przy tej okazji przeznaczone będą na 
fundusz ministrancki. 

 12.IV (niedziela): WIELKA NIEDZIELA 

 Rezurekcja o 6:00. 
Serdecznie prosimy i zachęcamy! panów o niesienie w procesji 

chorągwi i sztandarów. Prosimy też o wzięcie na procesję 
wszystkich feretronów i poduszek procesyjnych. Niech ta 
procesja rezurekcyjna będzie naprawdę uroczystą! 

 Pozostałe Msze św. o 8:45, 10:30 (chrzcielna) i 12:00. 
 W oba dni Świąt Wielkanocnych – tradycyjnie - nie 

ma Mszy św. o 18:00. 
 Ostatnia - w Wielkim Tygodniu - możliwość skorzystania 

ze spowiedzi: 
 6-7.IV (pon.-wtorek): 7:00-7:30 i 17:30-18:15. 

 8.IV (środa): 7:00-7:30. 

 W Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę oraz w Święta -
spowiedzi nie będzie. 

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

 Za ofiary na kwiaty do Ciemnicy i Grobu Pańskiego: Bóg zapłać! 

 Dorośli, którzy z różnych powodów nie przystąpili do sakra-
mentu bierzmowania w swoim czasie, a pragną to uczynić, 
będą mogli uzupełnić ten brak w maju. Przygotowanie do 
przyjęcia sakramentu w każdy wtorek kwietnia, począwszy 
od 7.IV, o 19:30 w domu rekolekcyjnym. 

 Parafialny Zespół CARITAS dziękuje wszystkim, którzy po-
przez zakup palemek, pocztówek wielkanocnych i zbiórkę 

żywności włączyli się w pomoc na rzec najuboższych miesz-
kańców naszej parafii. Wierzymy, że nawet najmniejszy gest 
dobroci okazany potrzebującym, jest cenny w oczach Boga. 
Radujemy się, że coraz więcej parafian włącza się w pomoc! 
Wszystkim dobroczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać! 

 19.IV (niedziela): Wielkanocne spotkanie Rady Duszpaster-

skiej i Ekonomicznej, po sumie, na plebanii. 
 W najbliższe wakacje planowane są dwa obozy parafialne dla 

dzieci i młodzieży: w dniach od 18 do 31.VII w Niedzicy, w Pie-
ninach (pod kierownictwem p. katechetki Jolanty Kornaszew-
skiej); oraz od 1 do 14.VIII w Ustrzykach Dolnych w Biesz-
czadach (pod kierownictwem ks. Marcina). Koszt obu obozów 
760,- zł. Zapisy u kierowników obozów. 

 Chrzty w kwietniu tradycyjnie w pierwszy dzień Świąt Wiel-
kanocnych, 12.IV, na Mszy św. o 10:30; lub w 4tą niedzielę 
miesiąca, 26.IV, na sumie. 

 Przy przekazywaniu 1% podatku, w ramach rozliczenia 
za rok 2008, pamiętajmy o Caritas! 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Artur ONISZCZUK, kawaler z parafii prawosławnej 

p.w. św. Michała w Bielsku Podlaskim, i Anna Maria 
DOMASIEWICZ, panna z Dębówki, parafia tutejsza 

Zapowiedź I: Kamil SKIBA, kawaler z Brześc, parafia tutejsza, i 

Agata Helena CAŁKA, 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 

WITAMY! 
29.III.2009 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii 
przyjęci zostali, w Sakramencie Chrztu Świętego: 

 

Krzysztof PIWOWARSKI, Szymanów 

 Antoni Michał BIAŁOWĄS, Cieciszew 

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, 
Wszechmogący 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Karolina PAWELSKA, † 26.III.2009, l. 80 

śp. Janusz DURAJCZYK, † 29.III.2009, l. 60 

śp. Tadeusz MENTLAK, † 2.IV.2009, l. 61 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

DROGA KRZYŻOWA 
STACJA XI: JEZUS PRZYBITY DO KRZYŻA 
Zatrzymajmy się przed tym obrazem bólu, naprzeciw cierpiącego Syna 

Bożego. Patrzmy na niego w chwilach pychy i rozkoszy, tak byśmy nauczyli 

się szanować ograniczenia i widzieć powierzchowność wszystkich rzeczy 

materialnych. Patrzmy na Niego w chwilach nieszczęść i trwogi, aby uznać, 

że właśnie dzięki temu jesteśmy blisko Boga […] 

Panie Jezus Chryste […] pomóż nam nie uciekać od tego, do czego 

jesteśmy wezwani. Pomóż nam przywiązać się ściśle do Ciebie. PPPooozzzwwwóóó lll    

nnnaaammm   zzzdddeeemmmaaassskkkooowwwaaaććć    tę fffaaa łłłssszzzyyy wwwąąą    wwwooolllnnnooo śśśććć ,,,    kkk ttt óóó rrraaa    ccchhhccceee    nnnaaasss    oooddddddaaalll iiiććć    oooddd    CCC iiieeebbb iiieee . 

STACJA XII: JEZUS Z SZAT OBNAŻONY 
Panie Jezus Chryste, w godzinie twojej śmierci słońce się zaćmiło. Wciąż 

na nowo jesteś przybijany do krzyża. Właśnie w tej godzinie dziejów 

przeżywamy nieobecność Boga. Ze względu na niezmierne cierpienie i 

ludzką przewrotność oblicze Boże, Twoje oblicze, wydaje się zasłonięte, 

nierozpoznawalne. Ale właśnie na krzyżu dałeś się poznać. To dlatego, że 

jesteś tym, kto cierpi i kocha, jesteś wywyższony. Właśnie stamtąd 

zatriumfowałeś. PPPooommm óóóżżż    nnnaaammm    rrrooozzzpppooozzznnnaaaććć    TTTwwweee   ooobbb lll iii ccczzzeee    www   ttt eee jjj    gggooodddzzz iiinnn iiieee    

ccc iiieeemmm nnnooośśśccc iii    iii    zzzaaammmęęę ttt uuu . Pomóż nam uwierzyć w Ciebie i iść za Tobą właśnie w 

godzinie ciemności i braku. Ukaż się na nowo światu w tej godzinie. Spraw, 

by Twe zbawienie się objawiło. 

kard. Józef RATZINGER (ur. 1927, Marktl am Inn), fragm., Koloseum, Rzym, 25.III.2005 

MSZE 

ŚWIĘTE 

niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 

święta pracujące: 08:45, 18:00 

dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (Pt – Sb) 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

tel. (22) 754 47 32, fax. (22) 754 41 02; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

dni powszednie (z przerwą na 
Msze św. i nabożeństwa): 

08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Dziekan Prałat mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz mgr Marcin KLOTZ 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
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