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„Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy”1 Kor 15, 3. [KKK, 619] 

SZÓSTA NIEDZIELA - PALMOWA - WIELKIEGO POSTU 
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 12, 12-16 

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 znajdzie-

cie oślę uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiąż-

cie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego to robi-

cie, 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 zarzu-

cili na nie swe 

płaszcze, a On 

wsiadł na 

nie. Wielu 

zaś słało swe 

pła-szcze na dro-

dze, 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”. 

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 (21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 (R.: 2a) 

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 ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIANFlp 2,6-11 

Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze spo-

sobności, 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 nie-

bieskich 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 dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. 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 arcy-

kapłani wydali Go przez zawiść. Lecz arcy-

kapłani 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 ukrzy-

żować. 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.” 

UKRZYŻOWANIE: BRUNELLESCHI, Filip (1377, Florencja - 1446, Florencja), 1412-13, drewno polichromowane, 170×170 cm 
Santa Maria Novella, Florencja; źródło: www.wga.hu 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/b/brunelle/crucifix.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1.IV (niedziela): NIEDZIELA PALMOWA 

 Święcenie palm przed każdą Mszą św. 
 Ostatnie Gorzkie Żale po sumie o 12:00. 
 Po Gorzkich Żalach spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 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. 
 Kiermasz ozdób wielkanocnych Caritasu. Dochód - na po-

moc dla najuboższych mieszkańców naszej parafii. 
 2.IV-8.IV (poniedziałek-niedziela): WIELKI TYDZIEŃ: 

 2-4.IV (pon.-środa) – Msze św. o 7:30 i 18:00. 

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 

5.IV: WIELKI 

CZWARTEK 
 Msza św. Wieczerzy Pańskiej i przeniesienie 

Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy o 18:00 

6.IV: 
WIELKI 
PIĄTEK 

 Modlitwa poranna – Ciemna Jutrznia - o 9:00 
 Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy -

przez cały dzień 
 Liturgia Męki Pańskiej o 18:00 

7.IV: 
WIELKA 

SOBOTA 

 Modlitwa poranna – Ciemna Jutrznia - o 9:00 
 Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie 

Pańskim - przez cały dzień 
 Liturgia Wigilii Paschalnej o 19:30. 

Przynosimy ze sobą świece! 
 Święcenie 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. W tym roku o podwożenie księdza 
proszeni są mieszkańcy Podłęcza… 

 W godz. 9:30-13:30 oraz 17:30-19:00 ministranci 
rozlewać będą wodę święconą. Prosimy o przyno-
szenie własnych buteleczek. Ofiary przeznaczone 
zostaną na fundusz ministrancki. 

8.IV: 
WIELKA 
NIEDZIELA 

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

w procesji chorągwi i sztandarów. Prosimy też o niesie-
nie wszystkich feretronów i poduszek procesyjnych. 

 Msze św. o 8:45, 10:30 (chrzcielna), 12:00 
 Tradycyjnie - nie ma Mszy św. o 18:00 

 Ostatnia - w Wielkim Tygodniu - możliwość skorzystania 
ze spowiedzi: 

 2-3.IV (pon.-wtorek): 7:00-7:30 i 17:30-18:15. 
 4.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. 
 Parafialny Zespół Caritas prowadzi: 

 wielkopostną zbiórkę dla najuboższych mieszkańców 
parafii. Do kosza przy ołtarzu MB Nieustającej Pomocy 
można składać żywność i artykuły chemiczne. 

 sprzedaż ręcznie wykonanych pocztówek świątecznych, 
z których dochód przeznaczony zostanie na paczki 
świąteczne dla dzieci z ubogich rodzin. Cena 5 zł. 

 Za wpływające ofiary na kwiaty do Ciemnicy i Grobu 
Pańskiego - serdeczne Bóg zapłać! 

 Chrzty w kwietniu w Iszy i IIgi dzień Świąt Wielkanocnych, 
8.IV i 9.IV (na sumie) oraz 22.IV (przygotowanie dla rodzi-
ców i chrzestnych 15.IV po sumie, w kościele). 

 22.IV (niedziela): Po Mszy św. o 12:00 pielgrzymka motocy-
klowa do Pieczysk. Zapraszamy! wszystkich miłośników 

jednośladów. Zapisy i bliższe informacje w zakrystii. 
 Od 31.III teren cmentarza parafialnego i placu przed nim 

został, dla zwiększenia bezpieczeństwa i zapobiegania przy-
padkom podrzucania śmieci do kontentów cmentarnych, 
objęty monitoringiem. 

WITAMY! 
Do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęty został, 
w Sakramencie Chrztu Świętego: 

25.III Zbigniew Tadeusz ORNAT, Brześce  

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II Mariusz KUCICKI, kawaler z par. tutejszej, i Dorota 

JANCZEWSKA, panna z par. bł. Władysława z Gielniowa w Warszawie 
Zapowiedź II: Kamil Jakub SIBILSKI, kawaler, i Marta GUTOWSKA, 

panna, oboje z par. tutejszej 
Zapowiedź II: Michał UFNAL, kawaler z par. św. Michała w Starej Wsi, 

i Sylwia BARTOSZEWSKA, panna z par. tutejszej 
Zapowiedź II: Mariusz MICHALCZYK, kawaler z par. Podwyższenia Krzy-

ża w Łaskarzewie, i Marta Małgorzata KAFARA, panna 

z par. tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

2.IV 
(poniedziałek) 

730 o zdrowie dla Mateusza 

1800 † Grażyny ŁĄCZYŃSKIEJ 

3.IV 
(wtorek) 

730 o zdrowie dla Mateusza 

1800  

4.IV 
(środa) 

730 o zdrowie dla Mateusza 

1800  

5.IV 
(czwartek) 

1800 

Propria 

† Jana BIERNACKIEGO, 

Marty i Wacława GRZYWACZÓW 

6.IV 
(piątek) 

1800 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ 

7.IV 
(sobota) 

1930 
† Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH, 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

W pewnej intencji 

8.IV 
(niedziela) 

630 za Parafian 

845 † Zofii i Kazimierza BUJEŃCZYKÓW 

1030 † Józefa ZDUŃCZYKA 

1200 † Adama GOSSA, w rocznicę śmierci 

DROGA KRZYŻOWA 
STACJA XIII: JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA 

To już wiele do zrobienia 

nas nie czeka. 

Ot, zdjąć z krzyża, 

aby nie przypominał o tym, 

cośmy zwyciężyli 

raz na zawsze. 

I tyle… 

Idzie NOWE. 
 

STACJA XIV: JEZUS W GROBIE 
No, to teraz już definitywnie 

kończymy przygodę z Je-

zusem z Nazaretu. 

Tylko dobierzmy odpowie-

dni kamień, aby nic z Je-

go nauk nie wydostało 

się z grobu. 

Na wszelki wypadek pie-

częć i straż. 

To tylko po to, aby zabez-

pieczyć się na przyszłość, aby nas już więcej nie niepokoił Swoimi 

naukami. 

Kamień jest? Pieczęcie? Straż? Wszystko na swoim miejscu? 

No, to w poczuciu dobrze wypełnionego zadania mogę wrócić do swojego 

małego świata MOICH wartości. 

Widzisz, jaki bywa koniec tych, którzy głoszą mało popularne prawdy??? 

tekst: ks. KATOLO, Artur Jerzy, (ur. 1967, Lublin); źródło: th-www.if.uj.edu.pl 
il. DROGA KRZYŻOWA: STĘPKOWSKI, Jan (1952, Wola Kaniowska – 2011, Mława), 2007, Gietrzwałd; źródło: zasoby własne 

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 

poniedziałek - piątek 08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Dariusz KIJ 
SEW 

http://th-www.if.uj.edu.pl/~gierula/Parafia/Rekolekcje/wpost99/viaarturo.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/

