
Intencje mszalne 
 

Poniedziałek  25. 03. 2013 – Wielki Poniedziałek 
7. 00 Za + + Leona i Łucję Małek, ++ rodziców i rodzeństwo oraz dusze  

czyśćcowe 

Wtorek  26. 03. 2013 – Wielki Wtorek 
7. 00 Za ++ Maksymiliana i Marię Koźlik, za ich ++ dzieci  i d. op.   

18. 00 Za + Jozefa Sznajder, jego żonę Irmgardę, pokr. i d. op.   

Środa  27. 03. 2013 – Wielka Środa 
7. 00 Za ++ Marię i Józefa Papkalla i za ++ dwóch synów 

18. 00 Za + męża i ojca Jerzego Okos, jego rodziców, rodzeństwo, za + Gerharda 

Rataj, jego rodziców i ++ z rodziny Tkocz oraz za całe pokr.  

Czwartek  28. 03. 2013 – Wielki Czwartek 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Dz. błag. do B.Op. BMNP z podz. za odebrane łaski, o zdrowie i Boże błog.  

w int. Siostry Stefanii Benedykty Kurpierz z ok. urodzin  

DROGA   KRZYŻOWA 

18. 00 MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ  

- Za powołanych do służby Bożej – kapłanów i zakonników, siostry zakonne  

i za naszych ++ kapłanów  

- Dz. błag. w int. Manfreda  Franczok z ok. 75 r. ur., za żonę i dzieci  z 

rodzinami 

Piątek  29. 03. 2013 – Wielki Piątek 
9. 00 DROGA KRZYŻOWA z wypominkami 

18. 00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ   

Sobota  30. 03. 2013 – Wielka Sobota 
18. 00 LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ  

- Do MB Uzdrowienia Chorych o powrót do zdrowia w int. Heleny  

- Za + Irenę Adamczyk zd. Stelmaszczyk – od rodzeństwa 

Niedziela  31. 03. 2013 – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 

Wielkanoc 
6. 00 LITURGIA REZUREKCYJNA  

- Za żyjących i zmarłych Parafian i dobrodziejów naszego Kościoła 

8. 00 Za + Helmuta Nimann, żonę Zofię, brata Gintera Nimann, córkę Lidię, za ++ 

rodziców Niemann – Kasperek oraz za ++ Marię i Franciszka Okos 

10. 30 Dz.błag. do B. Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w  

int. męża i brata z ok. 50 r. ur. oraz w int. całej rodziny i za ++ matki 

Magdalenę i Rut 

16. 00 Uroczyste nieszpory świąteczne 

16. 30 Za + ojca Franciszka Wons w 12 r. śm., za ++ z rodziny Wons – Rybacki 

 



14. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę na budowę obiektów kurialnych i konserwację 

kościelnych obiektów zabytkowych  

15. Kolekta z poprzedniej niedzieli na opał do naszego kościoła to 3.912 PLN i 75 

GR, serdecznie Bóg zapłać  

16. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru  

17. Fachowców proszę o zrobienie Grobu Pańskiego  

18. Bardzo serdecznie zapraszam do spowiedzi wielkanocnej i życzę 

błogosławionych, miłych i radosnych świąt wielkanocnych 

Niedziela Palmowa w historii i liturgii 

Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. 

Liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio 

poprzedzający Jego Mękę i Śmierć na Krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę 

płaszcze oraz gałązki, wołając: "Hosanna Synowi Dawidowemu". O uroczystym 

wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy piszą wszyscy czterej Ewangeliści. Już to 

świadczy, jak wielką rangę przywiązują do tego wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa. 

Liturgia Niedzieli Palmowej jest rozpięta między dwoma momentami: radosną 

procesją z palmami oraz czytaniem - jako Ewangelii - Męki Pańskiej według jednego 

z 3 Ewangelistów: Mateusza, Marka lub Łukasza (Mękę Pańską wg św. Jana czyta się 

podczas liturgii Wielkiego Piątku). W ten sposób Kościół podkreśla, że triumf 

Chrystusa i Jego Ofiara są ze sobą nierozerwalnie związane. Bardziej uroczyste niż 

zwykle rozpoczęcie Eucharystii ma swoją wielowiekową historię. W Jerozolimie już 

w IV w. patriarcha dosiadał oślicy i otoczony radującymi się tłumami wjeżdżał na niej 

z Góry Oliwnej do miasta. Zwyczaj ten wszedł w powszechną praktykę na Zachodzie 

w wieku V i VI. Aż do reformy z 1955 r. istniał zwyczaj, że celebrans wychodził w 

Niedzielę Palmową przed kościół, a bramę świątyni zamykano. Kapłan uderzał w nią 

krzyżem trzykrotnie, wtedy dopiero brama otwierała się i kapłan z uczestnikami 

procesji wstępował do wnętrza kościoła, aby odprawić Mszę świętą. Symbol ten miał 

wiernym przypominać, że zamknięte niebo zostało nam otworzone dzięki zasłudze 

krzyżowej śmierci Chrystusa. Obecnie kapłan w Niedzielę Palmową nie przywdziewa 

szat pokutnych, fioletowych, jak to było w zwyczaju dotąd, ale czerwone. Procesja zaś 

ma charakter triumfalny. Chrystus wkracza do świętego miasta jako jego Król i Pan. 

Przez to Kościół chce podkreślić, że kiedy Chrystus Pan za kilka dni podejmie się tak 

okrutnej śmierci, to jednak nigdy nie pozbawi się swojego majestatu królewskiego i 

prawa do panowania. 

W XI w. pojawił się zwyczaj święcenia palm. Palmy w Polsce zastępują często 

gałązki wierzbowe z baziami. Po ich poświęceniu zatyka się je za krzyże i obrazy, by 

strzegły domu od nieszczęść i zapewniały błogosławieństwo Boże. Wtykano także 

palmy na pola, aby Pan Bóg strzegł zasiewów i plonów przed gradem, suszą i 

nadmiernym deszczem. Palmy poświęcone w Niedzielę Palmową zostają 

przechowane przez cały rok, aby w następnym roku mogły zostać spalone na popiół, 

którym są posypywane nasze głowy w Środę Popielcową. 


