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SZÓSTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 50, 4-7 
PAN BÓG mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc 

strudzonemu krzepiącym słowem. 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 za-

słoniłem mojej 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, 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 GO wielbicie, 

niech sławi GO całe potomstwo Jakuba, 

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 sposobności, 

aby na równi być z BOGIEM, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać 

sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany 

za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – 

i to śmierci krzyżowej. 

Dlatego też BÓG GO nad wszystko wywyższył 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. 

AKLAMACJAPOR. FLP 2, 8-9 CHWAŁA TOBIE, KRÓLU WIEKÓW 

Dla nas CHRYSTUS stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. 

Dlatego BÓG wywyższył GO nad wszystko 

i darował MU imię 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 cały Sanhedryn 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 popełnili zabójstwo w czasie rozruchów. Tłum przyszedł i zaczął 

domagać się tego, co zawsze dla nich czynił. 

Piłat im odpowiedział: 

„Jeśli chcecie, uwolnię wam KRÓLA ŻYDOWSKIEGO?” 

Wiedział bowiem, że arcykapłani 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: 

„A cóż 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 WYSZYDZONY 

Żołnierze zaprowadzili GO do wnętrza pałacu, 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 niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który idąc z pola, 

tamtędy przechodził, przymusili, żeby niósł JEGO krzyż. 

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: 

„Ejże, TY, który burzysz przybytek i w trzy dni go odbudowujesz, zejdź 

z krzyża i wybaw samego siebie!” 

Podobnie arcykapłani, drwiąc między sobą wraz z uczonymi w Piśmie, 

mówili: 

„Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. 

Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy zobaczyli 

i uwierzyli”. 

Lżyli GO także ci, którzy z NIM byli ukrzyżowani. 

ZGON JEZUSA 

A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 

dziewiątej. 

O godzinie dziewiątej JEZUS zawołał donośnym głosem: 

»ELOÍ, ELOÍ, lemá sabachtháni?«, 

to znaczy: 

»BOŻE MÓJ, BOŻE MÓJ, czemuś Mnie opuścił?« 

Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: 

„Patrz, woła Eliasza”. 

Ktoś pobiegł i nasyciwszy gąbkę octem, umieścił na trzcinie i dawał MU 

pić, mówiąc: 

„Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby GO zdjąć z krzyża. 

Lecz JEZUS zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. 

PO ZGONIE JEZUSA 

A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. 

Setnik zaś, który stał naprzeciw NIEGO, widząc, że w ten sposób wyzionął 

ducha, rzekł: 

„Istotnie, ten człowiek był SYNEM BOŻYM”. 

il. w tle: CHRYSTUS UKRZYŻOWANY — RODRÍGUEZ DE SILVA Y VELÁZQUEZ, Diego (1599, Sewila – 1660, Madryt) 

ok. 1632, olejny na płótnie, 248×169 cm, muzeum Prado, Madryt, źródło: en.wikipedia.org 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Cristo_crucificado.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 25.III (niedziela): NIEDZIELA PALMOWA 

 Zaczyna się WIELKI TYDZIEŃ. 
 Święcenie palm przed każdą Mszą św. 
 Ostatnie GORZKIE ŻALE po sumie o 1200. 
 O 1915 DROGA KRZYŻOWA: od krzyża na Łyczynie, 

do cmentarza i następnie do kościoła. Zapraszamy 

serdecznie! Przynieśmy ze sobą świece lub lampiony. 

WIELKI TYDZIEŃ I ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 

26–28.III 
(pon.–środa) 

 Msze św. o 730 i 1800 

29.III: WIELKI 

CZWARTEK 
 Msza św. WIECZERZY PAŃSKIEJ i przeniesienie 

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU do Ciemnicy o 1800. 

30.III: 
WIELKI 
PIĄTEK 

 Modlitwa poranna – Ciemna Jutrznia – o 900. 
 Adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU – przez cały dzień. 
 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ o 1800. 

31.III: 
WIELKA SOBOTA 

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

przez cały dzień. 
 Święcenie pokarmów: 
 w kościele, od 1000do 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 Gass… 

 W godz. 930–1330 oraz 1730–1830 ministranci rozlewać będą 
wodę święconą. Można przynieść własną buteleczkę, aby 
napełnić ją wodą święconą ze specjalnego pojemnika, 
albo też otrzymać buteleczkę od ministrantów. Ofiary – 
na fundusz ministrancki. 

 LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ o 1900. 
Przynosimy ze sobą świece! (zachęcamy do nabycia 

małych paschałów rozprowadzanych przez Caritas). 

1.IV: 
WIELKA 
NIEDZIELA 

 REZUREKCJA o 600. 
Serdecznie prosimy i zachęcamy! panów o niesienie 

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

 Msze św. o 845, 1030, 1200 (chrzcielna). 
 Tradycyjnie – nie ma Mszy św. o 1800 

(podobnie – w poniedziałek wielkanocny). 

 Ostatnia – w WIELKIM TYGODNIU – możliwość spowiedzi: 
 26–27.III (pon.–wtorek): 700–730 i 1730–1815. 
 28.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. 

 Zbiórki ministrantów 28.III (środa) po Mszy św. o 1800; 
30.III (piątek) i 31.III (sobota) – po Ciemnej Jutrzni  ok. 1000. 

 Za wpływające już ofiary na kwiaty do Ciemnicy i Grobu 
PAŃSKIEGO – serdeczne Bóg zapłać! 

 Chrzty w WIELKANOC, 31.III i 1.IV, na sumach, oraz w kwiet-
niu w 4. niedzielę miesiąca, 22.IV, również na sumie 
(przygotowanie rodziców i chrzestnych 15.IV). 

 Parafialny zespół Caritas prowadzi: 
 wielkopostną zbiórkę żywności dla najuboższych miesz-

kańców parafii. Produkty można składać do koszy przy 
ołtarzu. Zbiórka trwa do Niedzieli Palmowej. 

 sprzedaż palemek wielkanocnych, baranków oraz świec: 
zysk na pomoc dla najuboższych naszej parafii. 

Za wszystkie dary serdeczne Bóg zapłać! 

 Zachęcamy! do przekazania 1% podatku dochodowego 

na rzecz Parafialnego Zespołu Caritas – poprzez Caritas 
Archidiecezji Warszawskiej (numer KRS – 0000225750, 

ze wskazaniem naszego Caritas jako odbior-cy). Ulotki 
wyjaśniające jak wypełnić formularz PIT  w kościele. 

 Trwa remont kościoła. Ofiary na odnowę wspólnego 
domu można składać np. na konto parafialne: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Za wszystkie ofiary – składane na tacę, wpłaty indywidualne 
i na konto – serdeczne Bóg zapłać! 

 22–29.VI: Pielgrzymka na Ukrainę. Program  w kościele. 

Zapisy chętnych w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

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

17.III Józef Mateusz AMBROZIK, Borowina  

JAM JEST ALFA I OMEGA, mówi PAN BÓG, KTÓRY JEST, KTÓRY BYŁ i KTÓRY PRZYCHODZI, WSZECHMOGĄCY 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Karol MICHALSKI, kawaler, i Magdalena ŚWIERCZEW-

SKA, panna, oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Michał KRAWCZYK, kawaler, i Joanna GARWOLEWSKA, 
panna, oboje z parafii pw. św. o. Pio w Warszawie 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Krzysztof KONOPKA  14.III.2018 l. 64 

śp. Marek Wacław MAĆKOWIAK  14.III.2018 l. 71 

śp. Kazimiera UŚNIACKA  5.III.2018 l. 90 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

26.III 
(poniedziałek) 

730  

1800  

27.III 
(wtorek) 

730  

1800 † Sylwiny MIŚTAL 

28.III 
(środa) 

730  

1800 
† Zdzisława, Jarosława i Pawła GUTTÓW, 

zmarłych z rodzin SOĆKÓW i GUTTÓW 

29.III 
(czwartek) 

1800 

MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ 

Propria 

Propria 

30.III 
(piątek) 

1800 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ 

31.III 
(sobota) 

1900 
LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ 

Propria 

1.IV 
(niedziela) 

600 za parafian 

845 † Zofii i Kazimierza BUJEŃCZYKÓW 

1030 o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski dla rodziny 

1200 † Teodory GAŁKA, zmarłych z rodziny GAŁKÓW 

MISTERIUM DROGI KRZYŻOWEJ 
STACJA XIII — CIAŁO JEZUSA Z KRZYŻA ZDJĘTE („Litania eucharystyczna”) 

Wielbimy TWOJE CIAŁO, PANIE, 

Wielbimy CHLEB ukrzyżowany, 

CHLEB przebity gwoźdźmi, 

CHLEB krwawiący, 

CHLEB psalmiczny, 

CHLEB umarły, 

CHLEB o otwartym boku, 

CHLEB złożony do grobu, […] 

CHLEB wieczności, 

CHLEB naszego zbawienia. 

Wielbimy TWOJĄ KREW, PANIE, 

Wielbimy WINO EWANGELII, 

WINO TWOJEGO żywota, 

WINO TWOICH uczynków, 

WINO TWOICH przypowieści, 

WINO Galilejskich Godów, 

WINO miłości, 

WINO przebaczenia, 

WINO niebiańskiej mądrości, 

WINO poświęcenia, 

WINO pojednania, 

WINO Ostatniej Wieczerzy, 

WINO ofiary, 

WINO śmierci, 

WINO TAJEMNICY, 

WINO naszego zbawienia. 

BRANDSTAETTER, Roman (1906, Tarnów – 1987, Poznań) – wiersze różne 

il. DROGA KRZYŻOWA – katedra polowa WP pw. NMP Królowej Polski, Warszawa źródło: zasoby własne 

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 Michał BOGDAN 

INNE Żywy Różaniec – +48 512 665 747; Różaniec Rodziców – +48 608 369 120 
 

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

