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JEZUS dobrowolnie udał się do Jerozolimy, wiedząc, że umrze tam bolesną śmiercią z powodu sprzeciwu grzesznikówPor. Hbr 12,3. [KKK, 569] 

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
NIEDZIELA PALMOWA 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZA19, 28-40 

JEZUS ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy. 

Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał 

dwóch spośród uczniów, mówiąc: »Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, 

a wchodząc do niej, znajdziecie oślę uwiązane, którego nikt jeszcze 

nie dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, 

dlaczego odwiązujecie, tak powiecie: „PAN go potrzebuje” «. 

Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali 

oślę, zapytali ich jego właściciele: „Czemu odwiązujecie oślę?”. 

Odpowiedzieli: „PAN go potrzebuje”. 

I przyprowadzili je do JEZUSA, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili 

na nie JEZUSA. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już 

do zbocza Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić 

radośnie BOGA za wszystkie cuda, które widzieli. I wołali głośno: 

„BŁOGOSŁAWIONY KRÓL, który przychodzi w imię PAŃSKIE. 

Pokój w niebie i chwała na wysokościach”. 

Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do NIEGO: „NAUCZYCIELU, 

zabroń tego swoim uczniom”. 

Odrzekł: »Powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą«. 

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 spiesz 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. 

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. ŁUKASZAŁk 23,1-49 

JEZUS PRZED PIŁATEM. Starsi ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie powstali 

i poprowadzili JEZUSA przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać GO: Stwierdziliś-

my, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podat-

ków 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 daw-

na bowiem chciał GO ujrzeć, ponieważ słyszał o NIM i spodziewał się, że zo-

baczy 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 Piła-

ta. 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 os-

karżacie. 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 Baraba-

sza. Był on wtrącony do więzienia za jakiś rozruch powstały w mieście i za za-

bójstwo. 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 u-

krzyżowano; i wzmagały się ich krzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby ich żąda-

nie zostało spełnione. Uwolnił im tego, które-go się domagali, a który za roz-

ruch 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 JEZU-

SEM. 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 pła-

czcie 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, zło-czyńców, 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. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 24.III (niedziela): NIEDZIELA PALMOWA 

 Święcenie palm przed każdą Mszą św. 
 Ostatnie Gorzkie Żale po sumie o 1200. 
 Ze względu na panujące warunki atmosferyczne pla-

nowana Droga Krzyżowa ulicami naszych wsi, która mia-
ła odbyć się po wieczornej Mszy św. o 1800, 
nie odbędzie się. 

 By wspomóc najuboższych mieszkańców naszej Parafii 
Zespół Caritas prowadzi: 

 wielkopostną zbiórkę - w koszu przy ołtarzu MB Nieu-
stającej Pomocy zbierane są produkty spożywcze 
o przedłużonym terminie ważności i artykuły 
chemiczne. 

 sprzedaż ręcznie wykonanych pocztówek świątecz-
nych. Pocztówki wyłożone są na stoliku przy ołtarzu 
MB Nieustającej Pomocy. 

 kiermasz ozdób wielkanocnych. 
Bóg zapłać wszystkim, którzy pośpieszą z pomocą! 

 25.III-30.III (niedziela-sobota): 

WIELKI TYDZIEŃ I ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 

25-27.III 
(pon.-środa)  Msze św. o 730 i 1800 

28.III: WIEL

KI CZWARTEK 
 Msza św. Wieczerzy Pańskiej i przeniesienie 

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU do Ciemnicy o 1800 

29.III: 
WIELKI 
PIĄTEK 

 Modlitwa poranna – Ciemna Jutrznia - o 900 
 Adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU w Ciemnicy -

przez cały dzień 
 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ o 1800 

30.III: 
WIELKA 

SOBOTA 

 Modlitwa poranna – Ciemna Jutrznia - o 900 
 Adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU w Grobie 

Pańskim - przez cały dzień 
 LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ o 1900. Przynosimy 

ze sobą świece! 
 Święcenie pokarmów: 
 w kościele, od 930do 1330, co pół godziny 
 na wioskach - od 1000: 

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 Brześc… 

 W godz. 930-1330 oraz 1730-1900 ministranci 
rozlewać będą wodę święconą. Można przynieść 
własną buteleczkę, albo otrzymać buteleczkę 
od ministrantów. Ofiary składane przy tej oka-
zji przeznaczone będą na fundusz ministrancki. 

31.III: 
WIELKA 
NIEDZIELA 

 REZUREKCJA o 600. 
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 845, 1030 (chrzcielna), 1200 
 Tradycyjnie - nie ma Mszy św. o 1800 (podobnie – 

w poniedziałek wielkanocny) 
 Pamiętajmy!: z soboty na niedzielę następuje 

zmiana czasu z zimowego na letni! 

 Ostatnia - w WIELKIM TYGODNIU - możliwość skorzystania 
ze spowiedzi: 

 25-26.III (pon.-wtorek): 700-730 i 1730-1815. 
 27.III (środa): 700-730. 

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

 Chrzty w kwietniu 28.IV na sumie. Zgłoszenia do 19.IV w kan-
celarii. Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych 21.IV po su-
mie, w kościele. 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Elżbieta Janina LEWEK  12.III.2013 l. 63 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

25.III 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Stefana BOGDANA 

26.III 
(wtorek) 

730  

1800 † Julianny WÓJCIK 

27.III 
(środa) 

730 O błogosławieństwo BOŻE dla rodziny SZYMCZYKIEWICZÓW 

1800  

28.III 
(czwartek) 

1800 
Propria 

Propria 

29.III 
(piątek) 

1800 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ 

30.III 
(sobota) 

1900 
† Barbary WYSZYŃSKIEJ, 

Mariusza i Mariana WALIGÓRÓW 

 

31.III 
(niedziela) 

600 za Parafian 

845 † Zofii i Kazimierza BUJEŃCZYKÓW 

1030 † Grażyny OKLEJ, w 10 rocznicę śmierci 

1200 † Józefa OŁYNY 

DROGA KRZYŻOWA 
STACJA XIII: JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA I ODDANY MATCE 
»Potem Józef z Arymatei, który był uczniem JEZUSA, lecz krył się z tym 

z obawy przez Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało JEZUSA. A Piłat 

zezwolił. Poszedł więc i zabrał ciało JEZUSA.«J 19, 38 

[…] JEZUS i MARYJA, oto rodzina, która na Kal-

warii przeżywa i cierpi krańcowe rozdzielenie. 

Rozłącza ich śmierć lub przynajmniej wydaje 

się ich rozłączać, MATKĘ i SYNA złączonych 

węzłem ludzkim i boskim, trudnym do wy-

obrażenia. Dają to z miłości. Powierzają się 

oboje woli BOGA. 

Do otwierającej się przestrzeni w sercu MARYI 

wkracza inny syn, który reprezentuje całą 

ludzkość. Miłość MARYI do każdego z nas jest przedłużeniem miłości, 

którą miała dla JEZUSA. Tak, ponieważ w uczniach będzie widziała JEGO 

oblicze. Będzie żyła dla nich, aby ich podtrzymywać, pomagać, zachęcać 

oraz prowadzić do rozpoznawania Miłości BOGA, aby w swojej wolności 

zwracali się do OJCA. 

Co mówi mnie, nam, naszej rodzinie ta MATKA i ten SYN na Kalwarii? Każdy 

może się jedynie zatrzymać z zadziwieniem w obliczu tej sceny. Można 

wyczuć, że ta MATKA, ten SYN udzielają nam jedynego, niepowtarzalnego 

daru. W Ich darze odnajdujemy zdolność do rozszerzenia naszego serca 

i otwarcia naszego horyzontu na wymiar uniwersalny. […] 

STACJA XIV: JEZUS UMIERA NA KRZYŻU 
„A w miejscu, gdzie GO ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, 

w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tam to więc, ze względu na żydowski 

dzień Przygotowania, złożono JEZUSA, bo grób znajdował się w pobliżu«” J 19, 41-42 

[…] Ten JEZUS, nie tak dawno rozpoznawany 

jako BÓG, który stał się człowiekiem, a tutaj, 

martwe ciało. W głuchej samotności 

[uczniowie] czują się zagubieni, nie wiedzą, 

co robić, jak się zachować. Nie pozostaje im 

nic innego, jak pocieszać się wzajemnie, 

dodawać sił jeden drugiemu, zacieśnić swój 

krąg. Ale właśnie tutaj w uczniach dojrzewa 

zmysł wiary, wspomnienie tego, co JEZUS 

powiedział i uczynił, kiedy przebywał pośród nich, i świadomość, 

że zrozumieli tylko niewielką część JEGO przekazu. 

Tutaj zaczynają tworzyć Kościół w oczekiwaniu na Zmartwychwstanie 

i Zesłanie DUCHA ŚWIĘTEGO. Z nimi jest MARYJA, MATKA JEZUSA, którą SYN 

powierzył Janowi. Zbierają się razem z NIĄ, wokół NIEJ. W oczekiwaniu. 

W oczekiwaniu, że PAN się objawi. 

Wiemy, że to ciało po trzech dniach zmartwychwstało. W ten sposób JEZUS 

żyje na zawsze i nam towarzyszy, ON osobiście, w naszej ziemskiej 

wędrówce, pośród radości i zmartwień. […] 

tekst: ZANZUCCHI, Danilo i Anna), 2012, Koloseum, Rzym; źródło: duchowy.pl 
il. DROGA KRZYŻOWA: XIX w., drzeworyt, kościół św. Anianusza, Chartres; źródło: zasoby własne (2010) 

MSZE ŚW. 
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 
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http://duchowy.pl/2012/04/06/droga-krzyzowa-w-koloseum-2012-rozwazania-kazda-rodzina-ma-swoja-via-crucis/
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