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Kościół pozostaje wierny „interpretacji wszystkich Pism” danej przez samego Jezusa zarówno przed Jego Paschą, jak i po niej. »Czyż Mesjasz nie 599 miał 

tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?«Łk 24, 26-27. 45. Cierpienia Jezusa przybrały konkretną formę historyczną, gdy został On „odrzucony przez starszych, 

arcykapłanów i uczonych w Piśmie”Mk 8, 31, którzy wydali „Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie”Mt 20, 19. [KKK, 572]

NIEDZIELA PALMOWA - SZÓSTA WIELKIEGO POSTU 
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 bijącymi policzki moje rwącym mi brodę. Nie za-

słoniłem 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 śmier-

ci 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. ŁUKASZAŁk 23,1-49 

JEZUS PRZED PIŁATEM. 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. 

JEZUS PRZED HERODEM. 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. 

JEZUS PONOWNIE PRZED PIŁATEM. 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. 

JEZUS ODRZUCONY PRZEZ SWÓJ NARÓD. 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: Ukrzyżuj, ukrzyżuj 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 ukrzy-

żowano; i wzmagały się ich krzyki. Piłat więc zawyrokował, 

żeby ich żądanie zostało spełnione. Uwolnił im tego, które-

go się domagali, a który za rozruch i zabójstwo był  wtrącony 

do więzienia; Jezusa zaś zdał na ich wolę. 

DROGA KRZYŻOWA. 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 
przyjdą 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. 

UKRZYŻOWANIE. 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. 

WYSZYDZENIE NA KRZYŻU. 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 żoł-

nierze; 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. 

DOBRY ŁOTR. 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«. 

ŚMIERĆ JEZUSA. 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. 

PO ŚMIERCI JEZUSA. Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu 

i mówił: Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy. Wszystkie też tłumy, któ-

re 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. 

il.: UKRZYŻOWANIE, EL GRECO (1541, Candia - 1614, Toledo), ok. 1600-1610, olejny na płótnie, 

193116 cm, Museum of Art, Cleveland; źródło: www.clemusart.com 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.clemusart.com/explore/artistwork.asp?artistLetter=E&recNo=33&woRecNo=1&view=more
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 28.III (niedziela): NIEDZIELA PALMOWA 

 Święcenie palm przed każdą Mszą św. 

 O 19:15 DROGA KRZYŻOWA w terenie: od krzyża na Ły-
czynie ulicami Baczyńskiego, Grzybowską i Żwirową 
do cmentarza i następnie do kościoła. Zapraszamy bardzo 

serdecznie! Przynieśmy ze sobą świece lub lampiony. 
 29.III-4.IV (poniedziałek-niedziela): WIELKI TYDZIEŃ i NIEDZIE-

LA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO. Porządek nabożeństw: 
 29-31.III (poniedziałek-środa) - jak w dni powszednie. 

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE: 
 1.IV (czwartek): WIELKI CZWARTEK 

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

 2.IV (piątek): WIELKI PIĄTEK 

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

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

 3.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! 

 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 Borowiny proszeni są o wybranie 
spośród siebie kierowcy z samochodem, który podwozić 
będzie księdza na poświęcenie pokarmów. 

 Od 9:30 do 18:00 ministranci rozlewać będą, ze 
specjalnego pojemnika, wodę święconą. Można 
przynieść własną buteleczkę lub otrzymać ją od 
ministrantów. Ofiary składane przy tej okazji 
przeznaczone będą na fundusz ministrancki. 

 4.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. 

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

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

ze spowiedzi: 
 29-30.III (pon.-wtorek): 7:00-7:30 i 17:30-18:15. 
 31.III (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. 

 Uroczystości związane z 5tą rocznicą śmierci Jana Pawła II, 
przypadające na 2.IV, są przeniesione na 10.IV (sobota) – 

wigilię święta Miłosierdzia Bożego. 
 Chrzty w kwietniu, tradycyjnie, w pierwszy dzień Świąt 

Wielkanocnych 4.IV o 12:00, oraz w 4tą niedzielę miesiąca, 
25.IV, na sumie. 

 Za ofiary (można je składać do puszki na prasę) na kwiaty 
do Ciemnicy i Grobu Pańskiego - serdeczne Bóg zapłać! 

 Parafialny Zespół Caritas serdecznie dziękuje wszystkim, 

którzy poprzez zbiórkę żywności oraz udział w kier-
maszach włączyli się w wielkopostną pomoc dla naj-
uboższych mieszkańców naszej parafii. 

I życzy, aby nadchodzące Święta były czasem umocnienia 
wiary i ufności pokładanej w Bogu, który swoim Zmartwych-
wstaniem rozprasza wszelkie ciemności naszych serc. 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

29.III 
(poniedziałek) 

730 † Kazimierza PAWLAKA, w 17tą rocznicę śmierci 

1800  

30.III 
(wtorek) 

730 † Dariusza KOSZORKA 

1800  

31.III 
(środa) 

730  

1800  

1.IV 
(czwartek) 

1800 

† Henryka IGNACZAKA 
Tadeusza KOZŁOWSKIEGO 
całej rodziny BARTCZAKÓW i IGNACZAKÓW 

† Stanisława STĘPNICKIEGO 
Zofii Stanisława SZATKOWSKICH 
Walerii JANISZEK 

2.IV 
(piątek) 

1800 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ 

3.IV 
(sobota) 

1800 

† Barbary WYSZYŃSKIEJ 

Mariusza WALIGÓRY 

† Jana BIERNACKIEGO 

Marty Wacława GRZYWACZ 

4.IV 
(niedziela) 

600 ZA PARAFIAN 

845 † Ryszarda MURAWSKIEGO 

1030 
W 19tą rocznicę ślubu Marioli i Jerzego – 

o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny 

1200 † Grażyny OKLEJ, w 7mą rocznicę śmierci 

DROGA KRZYŻOWA 

STACJA XI: JEZUS DO KRZYŻA PRZYBITY 

Skąd wzięli gwoździe takie tępe? 

Jak długo gwoździe te tępili? 

Czy własne lepiej wchodzą w ranę? 

Czy do stracenia nie było chwili? 

Bielmem szaleństwa zarasta zgoda 

Na cięcie piłą w środku nocy 

Biały kapelusz puste losy zbiera 

I ktoś znany - nieznany głosi odczyt 

Może ma temat i pomoce śmiałe 

A może tylko szkic szalony 

Nikt nie uwierzy mu na słowo 

Potrzebne jeszcze karabiny 

Potrzebne także cele wypełnione 

By cel się udał wśród nocnej ciszy 

Tarczą ruchomą zawsze był nasz naród 

Wśród do białości brzozowych krzyży 

STACJA XII: JEZUS NA KRZYŻU UMIERA 

Z miłością się zmawiajmy 

Zawsze przeciw śmierci 

Bo trzeba nam życia 

Na ten czas przejściowo kaleki 

Krwią z serdecznego palca 

List piszmy przeciw śmierci 

I zawierajmy ze sobą 

Małe pakty o nieagresji 

Z miłością się zmawiajmy 

Na wszystkie dni - złe i dobre 

I choć wokoło śmierć krąży 

Inaczej być nie może 

Z miłością się zmawiajmy 

Wciąż jednak przeciw śmierci 

By w naszym dobrym domu 

W spokoju dni nasze przeżyć 

wiersze: Adam ZIEMIANIN (ur. 1948, Muszyna); źródło: www.wiersze.annet.pl 

il. DROGA KRZYŻOWA, OVERBECK, Johann Friedrich (1798, Lubeka – 1869, Rzym), 
katedra w. Łukasza 

MSZE 

ŚWIĘTE 

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

święta pracujące: 08:45, 18:00 

dni powszednie: Patrz – intencje parafialne 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

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

pon. wt. śr. pt. 09:00–10:00 

pon. wt. czw. 16:00–17:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Proboszcz Józef NOWACKI, Wikariusz Kamil NOWACKI 
 

http://www.wiersze.annet.pl/w,,12274
http://www.swzygmunt.knc.pl/

