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SZÓSTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – PALMOWA 
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 19, 28-40 

JEZUS szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. 

Gdy przybliżył się do Betfage i Betanii, ku górze zwanej Oliwną, wysłał 

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

a wchodząc do niej, znajdziecie uwiązane oślę, którego nie dosiadał żaden 

człowiek. Odwiążcie je i przyprowadźcie. 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 zaczęło wielbić rado-

śnie BOGA za wszystkie cuda, które widzieli. I mówili głosem donośnym: 

„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 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. 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«. 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 jakiś 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 Sanhedrynu 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; przecież 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 jakieś rozruchy powstałe 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, którego się domagali, a który za bunt 

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. 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! i do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym 

drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?« Prowadzono też dwóch - 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«. A oni 

rozdzielili między siebie JEGO szaty, rzucając losy. 

WYSZYDZENIE NA KRZYŻU. Lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu 

szydzili: Innych wybawiał, niechże teraz SIEBIE wybawi, jeśli jest MESJASZEM, 

WYBRAŃCEM BOŻYM. Szydzili z NIEGO i żołnierze; 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. 

NAWRÓCONY ZŁOCZYŃCA. 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 MEGO«. Po tych słowach wyzionął ducha. 

PO ZGONIE 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, powracały, 

bijąc się w piersi. Wszyscy JEGO znajomi stali z daleka; a również niewiasty, 

które MU towarzyszyły od Galilei, przypatrywały się temu. 

il. w tle: ŚMIERĆ JEZUSA — TISSOT, Jakub Józef Jacek (1836, Nantes – 1902, Buillon) 

1886-94, gwasz, podkład grafitowy, szary papier, 24.3×18.4 cm, Brooklyn Museum; źródło: www.brooklynmuseum.org 

https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/4592
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 10.IV (niedziela): NIEDZIELA PALMOWA 

 Zaczyna się WIELKI TYDZIEŃ. 
 Święcenie palm przed każdą Mszą św. 
 Ostatnie GORZKIE ŻALE po sumie o 1200. 

WIELKI TYDZIEŃ I ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 

11–13.IV 
(pon.–środa) 

 Msze św. o 730 i 1800 

14.IV: WIELKI 

CZWARTEK 
 Msza św. WIECZERZY PAŃSKIEJ i przeniesienie 

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU do Ciemnicy o 1800. 

15.IV: 
WIELKI 
PIĄTEK 

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

16.IV: 
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, Kawęczyn, Brześce, Podłęcze, 
Dębówka, Cieciszew, Piaski, Gassy, Czernidła, Łęg. 
W tym roku o podwożenie księdza proszeni są 
mieszkańcy Gassów… 

 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 przeznaczone są na fundusz ministrancki. 

 LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ o 1930. 
Przynosimy ze sobą świece! (zachęcamy do nabycia 

małych paschałów rozprowadzanych przez Caritas). 
17.IV: 
WIELKA 
NIEDZIELA 

 REZUREKCJA o 600. 
Serdecznie prosimy i zachęcamy! panów o niesienie 
w procesji chorągwi i sztandarów. 
Prosimy! też o niesienie 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: 
 11–12.IV (pon.–wtorek): 700–730 i 1730–1815. 
 13.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. 

 Chrzty w kwietniu w WIELKANOC, 17 i 18.IV, na sumach, 
oraz w 4. niedzielę miesiąca, 24.IV, również na sumie 
(przygotowanie rodziców i chrzestnych 10.iv, po sumie, w kościele). 

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

 Parafialny zespół Caritas prowadzi: 
 sprzedaż palemek wielkanocnych, baranków oraz świec, 

z przeznaczeniem zysku na pomoc dla najuboższych 
mieszkańców naszej parafii. 

Za wszystkie dary serdeczne Bóg zapłać! 

 Kwietniowe intencje ŻYWEGO RÓŻAŃCA: 

O pokój na Ukrainie 
O wytrwałość w realizacji postanowieć wielkopostnych 

 Zachęcamy! wszystkich parafian do przekazania 1% PODATKU 

dochodowego na rzecz naszego Parafialnego Zespołu 
Caritas, od lat zajmującego się m.in. organizowaniem wyjazdów 
zimowych i letnich dla najuboższych dzieci z naszej parafii, 
w ten sposób budującego aktywną wspólnotę. 

Ulotki wyjaśniające formularz PIT – w kościele. 
Dobroczyńcom Caritas składamy serdeczne podziękowania! 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z remontem koś-
cioła, a także na korony dla MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
i JEJ SYNA (ongiś skradzione z naszego kościoła), można 
składać np. na konto parafialne: 

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

Za wszystkie ofiary i dary (na korony) serdeczne Bóg zapłać! 

PAMIĘTAJMY też o WSPIERANIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 
INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

11.IV 
(poniedziałek) 

730 † ks. Tadeusza KOWALIKA 

1800 † Jana Piotra PRUSZYŃSKIEGO w rocznicę śmierci 

12.IV 
(wtorek) 

730 † ks. Tadeusza KOWALIKA 

1800 
† Janiny, Bronisławy i Władysława KUCHARCZYKÓW, 

Tadeusza STASIAKA 

13.IV 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800 † ks. Tadeusza KOWALIKA 

14.IV 
(czwartek) 

1800 

MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ 

Propria 

† ks. Tadeusza KOWALIKA 

15.IV 
(piątek) 

1800 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ 

16.IV 
(sobota) 

1930 

LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ 

Propria 

† ks. Tadeusza KOWALIKA 

17.IV 
(niedziela) 

600 za parafian 

845 † Zofii i Kazimierza BUJEŃCZYKÓW 

1030 w intencji Bartosza i Michała, z racji 18. urodzin 

1200 † ks. Tadeusza KOWALIKA 

POLSKA DROGA KRZYŻOWA – IDĄC ZA CHRYSTUSEM … 
STACJA XIII — OWOC TWEGO ŻYWOTA POWRÓCIŁ DO CIEBIE 

krzyż jest już wolny MATKO JEZUS w Twych ramionach 

jeszcze tylko ten kamień na JEGO pogrzebie 

TWÓJ SYN UMIŁOWANY owinięty w boleść 

owoc TWEGO żywota powrócił do CIEBIE 

dla nas krzyż też już wolny i czeka na miłość 

to ona drogowskazem co do nieba zbliża 

to ona będzie stawiać nam twarde warunki 

ona nas jeszcze nieraz przybije do krzyża 

bo świat nam nie wybaczy prawdy i sumienia 

i zmieni w oskarżenie każdą naszą datę 

i pójdziemy za CHRYSTUSEM na swoją Golgotę 

grzech będzie nam Piłatem szydercą i katem 

lecz każdy z nas zostanie kiedyś zdjęty z krzyża 

tak się zakończy każda nasza ziemska droga 

i minie ból istnienia i fizycznej śmierci 

kto zrozumiał cierpienie ten zrozumiał BOGA 

i wrócimy do MATKI w JEJ czułe ramiona 

ONA będzie czekała cierpliwa i wierna 

by nas zaprowadzić przed oblicze BOGA 

ONA nas nie zostawi MATKA miłosierna 

a jak będzie wyglądać nasze zdjęcie z krzyża? 

jak długo będzie MATKA na ciało czekała 

każda droga do BOGA wiedzie przez cierpienie 

świat ma wiele sposobów zabijania ciała 

STACJA XIV — NICZYM ZIARNO WDEPTANE W ŻYCIODAJNĄ GLEBĘ 

już TWOJE ciało JEZU ułożone w grobie 

niczym ziarno wdeptane w życiodajną glebę 

będzie wrastać nadzieją cudem zmartwychwstania 

aby wyrosło dla nas życiodajnym chlebem 

a co się stanie z ziarnem naszego narodu 

wdeptanym znowu kołem w zagon Europy 

czy obumarłe teraz znowu zmartwychwstanie 

z chorągwią naszej wiary z wielką tarczą cnoty 

przychodzimy tutaj PANIE by ocalić sens 

naszego życia w wierze i TWEGO cierpienia 

ta góra niech prowadzi nas aż na sam szczyt 

w ramiona krzyża w łaskę zrozumienia 

w ramiona nadziei miłości i wiary 

co się toczą przed nami harmonią stworzenia 

gdy BÓG nad nami czuwa o każdej godzinie 

doświadczeniem radości troski czy cierpienia 

oby się z naszej modlitwy narodziło DOBRO 

która nas zaprowadzi przez krzyż na kolana 

i by ofiara naszej pielgrzymki przez życie 

była tą która będzie najmilsza dla PANA 

byśmy JEZU dotarli do stacji nadziei 

jak do szczytu góry co ją mgła przysłania 

i by w skrzydłach anioła radośnie szumiała 

jak chorągiew zwycięska nuta zmartwychwstania 

WĘGRZYN, Kazimierz Józef (ur. 1.I.1947. Miejsce Piastowe) 

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 

Schola – +48 662 476 217 
 

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

