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SZÓSTSA NIEDZIELA – PALMOWA - WIELKIEGO POSTU 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 21,1-11 

Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy 

JEZUS posłał swoich uczniów i rzekł im: »Idźcie do wsi, która jest przed wami, 

a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przy-

prowadźcie do MNIE. A gdyby wam kto co mówił, powiecie: ‘PAN ich po-

trzebuje, a zaraz je puści’«. Stało się to, żeby się spełniło słowo proroka: 

„Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto KRÓL twój przychodzi do ciebie łagodny, 

siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy”. 

Uczniowie poszli i uczynili, jak im JEZUS polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię 

i położyli na nie swe płaszcze, a ON usiadł na nich. A ogromny tłum słał 

swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew 

i ścielili na drodze. A tłumy, które GO poprzedzały 

i które szły za NIM, wołały głośno: 

„Hosanna SYNOWI DAWIDA. Błogosławiony, który przy-

chodzi w imię PAŃSKIE. Hosanna na wysokościach”. 

Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, 

i pytano: „Kto to jest?” A tłumy odpowiadały: „To jest 

prorok JEZUS z Nazaretu w Galilei”. 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 50,4-7 

PAN BÓG mnie obdarzył językiem wymownym, bym u-

miał 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 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 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. 

MĘKA PAŃSKA WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZAMt 27, 11–54 

JEZUS PRZED PIŁATEM. JEZUSA stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik 

zadał MU pytanie: „Czy TY jesteś królem żydowskim?” JEZUS odpowiedział: 

»Tak, JA nim jestem.« A gdy GO oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie od-

powiadał. Wtedy zapytał GO Piłat: „Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw 

TOBIE?” ON jednak nie odpowiadał mu na żadne pytanie, tak że namiestnik 

bardzo się dziwił. 

JEZUS ODRZUCONY PRZEZ SWÓJ NARÓD. A był zwyczaj, że na każde święto 

namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy 

znacznego więźnia, imieniem Barabasz. Gdy się więc zebrali, spytał ich Piłat: 

„Którego chcecie, żebym wam uwolnił, Barabasza czy JEZUSA, zwanego 

MESJASZEM?” Wiedział bowiem, że przez zawiść GO wydali. A gdy on odbywał 

przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: „Nie miej nic 

do czynienia z tym SPRAWIEDLIWYM, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się 

z JEGO powodu.” Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby prosiły 

o Barabasza, a domagały się śmierci JEZUSA. Pytał ich namiestnik: „Którego 

z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił?” Odpo-

wiedzieli: „Barabasza.” Rzekł do nich Piłat: „Cóż więc 

mam uczynić z JEZUSEM, którego nazywają MESJASZEM?” 

Zawołali wszyscy: „Na krzyż z NIM!” Namiestnik 

odpowiedział: „Cóż właściwie złego uczynił?” Lecz oni 

jeszcze głośniej krzyczeli: „Na krzyż z NIM!” Piłat, 

widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, 

wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: 

„Nie jestem winny krwi tego SPRAWIEDLIWEGO. To wasza 

rzecz.” A cały lud zawołał: „Krew JEGO na nas i na dzieci 

nasze.” Wówczas uwolnił im Barabasza, a JEZUSA kazał 

ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. 

KRÓL WYŚMIANY. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali 

JEZUSA z sobą do pretorium i zgromadzili koło NIEGO 

całą kohortę. Rozebrali GO z szat i narzucili na NIEGO 

płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli 

MU na głowę, a do prawej ręki dali MU trzcinę. Potem 

przyklękali przed NIM i szydzili z NIEGO, mówiąc: „Witaj, 

królu żydowski!” Przy tym pluli na NIEGO, brali trzcinę 

i bili GO po głowie. A gdy GO wyszydzili, zdjęli z NIEGO 

płaszcz, włożyli na NIEGO własne JEGO szaty i odpro-

wadzili GO na ukrzyżowanie. 

DROGA KRZYŻOWA. Wychodząc, spotkali pewnego 

człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili, 

żeby niósł krzyż JEZUSA. Gdy przyszli na miejsce zwane 

Golgotą, to znaczy Miejsce Czaszki, dali MU pić wino 

zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. 

Gdy GO ukrzyżowali, rozdzielili między siebie JEGO szaty, 

rzucając o nie losy. I siedząc, tam GO pilnowali. 

A nad głową JEGO umieścili napis z podaniem JEGO 

winy: To jest JEZUS, król żydowski. Wtedy też ukrzy-

żowano z NIM dwóch złoczyńców, jednego po prawej, 

drugiego po lewej stronie. 

WYSZYDZENIE NA KRZYŻU. Ci zaś, którzy przechodzili obok, 

przeklinali GO i potrząsali głowami mówiąc: „TY, który 

burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, wybaw sam siebie; 

jeśli jesteś SYNEM BOŻYM, zejdź z krzyża!” Podobnie arcykapłani z uczonymi 

w Piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: „Innych wybawiał, siebie nie może 

wybawić. Jest królem Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy 

w NIEGO. Zaufał BOGU: niechże GO teraz wybawi, jeśli GO miłuje. Przecież 

powiedział: Jestem SYNEM BOŻYM.” Tak samo lżyli GO i złoczyńcy, którzy byli 

z NIM ukrzyżowani. 

ŚMIERĆ JEZUSA. Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 

dziewiątej. Około godziny dziewiątej JEZUS zawołał donośnym głosem: 

»ELI, ELI, lema sabachthani?« To znaczy: »BOŻE mój, BOŻE mój, czemuś MNIE 

opuścił?« Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: „On Eliasza woła.” 

Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył 

na trzcinę i dawał MU pić. Lecz inni mówili: „Poczekaj! Zobaczymy, 

czy przyjdzie Eliasz, aby GO wybawić.” A JEZUS raz jeszcze zawołał donośnym 

głosem i wyzionął ducha. 

PO ŚMIERCI JEZUSA. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry 

na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał 

Świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po JEGO zmar-

twychwstaniu, weszli do Miasta Świętego i ukazali się wielu. Setnik zaś i jego 

ludzie, którzy odbywali straż przy JEZUSIE, widząc trzęsienie ziemi i to, 

co się działo, zlękli się bardzo i mówili: „Prawdziwie, Ten był SYNEM BOŻYM.” 

il. powyżej: UKRZYŻOWANIE – DYCK, Sir Antoni van (1599, Antwerpia - 1641, Londyn) 

ok. 1622, olejny na płótnie, kościół pw. św. Zachariasza, Wenecja; źródło: www.wga.hu 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/a/angelico/11/4armadio.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 13.IV (niedziela): NIEDZIELA PALMOWA 

 Święcenie palm przed każdą Mszą św. 
 Ostatnie GORZKIE ŻALE po sumie o 1200. 
 O 1915 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. 

 By wspomóc najuboższych mieszkańców, w tym dzieci, 
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, w tym baranków 
wielkanocnych. 

Bóg zapłać wszystkim, którzy pośpieszą z pomocą! 
 14.IV-20.IV (poniedziałek-niedziela): 

WIELKI TYDZIEŃ I ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 

14-16.IV 
(pon.-środa)  Msze św. o 730 i 1800 

17.IV: WIELKI 

CZWARTEK 
 Msza św. WIECZERZY PAŃSKIEJ i przeniesienie 

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU do Ciemnicy o 1800 

18.IV: 
WIELKI 
PIĄTEK 

 Modlitwa poranna – Ciemna Jutrznia - o 900 
 O 1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
 Adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU w Ciemnicy -

przez cały dzień 
 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ o 1800 
 Po Liturgii czuwanie modlitewne przy Grobie PAŃSKIM 

19.IV: 
WIELKA 

SOBOTA 

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

Pańskim - przez cały dzień 
 LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ o 2000. 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 Kawęczyna… 

 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. 

20.IV: 
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) 

 Ostatnia - w WIELKIM TYGODNIU - możliwość skorzystania 
ze spowiedzi: 

 14-15.IV (pon.-wtorek): 700-730 i 1730-1815. 
 16.IV (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, w Wielkanoc - 20.IV na sumie - i w Po-
niedziałek Wielkanocny - 21.IV na sumie. 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

14.IV 
(poniedziałek) 

730 † Władysława KANAKA 

1800 † Wioletty SOBCZYŃSKIEJ 

15.IV 
(wtorek) 

730  

1800 † Stanisława STECA, w 1 rocznicę śmierci 

16.IV 
(środa) 

730  

1800 
† Teodora i Wiktorii WOJCIECHOWSKICH, 

Teofila, Karola, Edmunda, Marianny, Stanisława i Józefa 

17.IV 
(czwartek) 1800 

Propria 

† Janiny, Bronisławy i Władysława KUCHARCZYKÓW, 

Tadeusza STASIAKA 

18.IV 
(piątek) 1800 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ 

19.IV 
(sobota) 2000 

† Barbary WYSZYŃSKIEJ, Mariusza i Mariana WALIGÓRÓW 

Propria 

20.IV 
(niedziela) 

600 za parafian 

1030 † Zofii i Kazimierza BUJEŃCZYKÓW 

1200 
† Leona BRUDNIEWSKIEGO, z racji imienin, w 22 rocznicę śmierci, 

jego rodziców i teściów 

1800 † Jakuba WÓJCIKA 

DROGA KRZYŻOWA 
STACJA XIII: ZDJĘCIE Z KRZYŻA 
Bo kto chce w grzechach zostawać, 

jak w CHRYSTUSA wierzy? 

Gdyż ON za grzechy nasze cierpi 

i umiera, aby grzechów nie było, 

ażeby każdy weń wierzący, od nich 

wybawiony, miał siłę do ich wyko-

rzenienia i zamordowania. 

Kto więźnia drogo wykupuje, a wię-

zień woli w niewoli zostać, 

dobrodzieja onego nie potrzebuje. 

tak i my, jeśli zostawać w grze-

chach chcemy, ZBAWICIELA JEZUSA 

nam i męki JEGO nie potrzeba, 

i próżno weń wierzym. 

PAN z grzechami walczy i na tej woj-

nie umiera, a my do nieprzyjaciół 

JEGO przystawać mamy? 

Nie daj BOŻE! PAN tak drogo krwią, 

żywotem, czcią swoją od grzechów 

nas odkupuje, a my w grzechach 

leżąc, tak drogi okup tracić wniwecz 

mamy? 

STACJA XIV: POGRZEB JEZUSA 
Daj PANIE skosztować tej cier-

pliwości TWOJEJ, w której tak wiele 

znosisz, a nie szemrzesz, abych ja 

mógł przez mękę TWOJĘ nędze i przy-

gody na tym świecie z weselem 

znosić, mocą Krzyża TWOJEGO. 

Daj owoc łaskawości TWEJ i cichości, 

którą te co CIĘ zabiją miłujesz, 

ani się nie przegrażasz, ale im łaski 

OJCA TWEGO życzysz i za nie się u NIE-

GO wstawiasz i grzechy im obmy-

wasz. 

Spuść mi PANIE z Krzyża TWEGO takie 

milczenie, w którym jako baranek 

do zabicia stoisz, a ust TWOICH 

na wszytkie krzywdy nie otwierasz. 

Daj owoc takiej szczodrobliwości 

ku bliźniemu, którą TY i krew SWOJĄ 

nam dajesz […] 

Boże daj nam pragnienie do peł-

nienia wolej TWOJEJ i wszelkiego 

doskonalstwa z zakonie świętym 

TWOIM, abyśmy byli błogosławieni pragnąc i łaknąc sprawiedliwości. 

tekst: SKARGA, Piotr, ks. (1536, Grójec – 1612, Kraków); źródło: www.glos.com.pl 
il. DROGA KRZYŻOWA: KOTOWSKI Alfred, Czerna; źródło: www.czerna.drl.pl 
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