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Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 

Niedziela Palmowa ("Niedziela Męki Pańskiej", zwana też "Kwietną" lub 

"Wierzbną", w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego: "Druga Niedziela Męki 

Pańskiej") – święto ruchome w kalendarzu chrześcijańskim przypadające 7 dni 

przed Wielkanocą. Rozpoczyna Wielki Tydzień. Może wypaść pomiędzy 15 marca a 

18 kwietnia. 

Zostało ono ustanowione na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. 

Rozpoczyna okres przygotowania duchowego do świąt, będącego wyciszeniem, 

skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa. Pierwsze znane zapisy dotyczące święta 

pochodzą z dziennika pątniczki Egerii, a datowane są na lata osiemdziesiąte IV wieku. 

Z Jerozolimy procesja Niedzieli Palmowej rozprzestrzeniła się na kraje 

chrześcijańskiego Wschodu
[1]

. Niedziela Palmowa obchodzona jest w Polsce 

od średniowiecza. Według obrzędów katolickich tego dnia wierni przynoszą do 

kościoła palemki, symbol odradzającego się życia. 

Wjazd Jezusa do Jerozolimy opisali wszyscy Ewangeliści (Mt 21,1-11; Mk 11,1-11; 

Łk 19,29-40; J 12,12-19). Będąc w okolicy Betfage, Chrystus polecił swoim dwóm 

uczniom, by poszli do pobliskiej wsi i przyprowadzili znajdującego się tam osła (w 

Ewangelii św. Mateusza mowa jest o oślicy i osiołku). Na pytania, czemu to robią, 

Jezus kazał im odpowiedzieć: Pan go potrzebuje. Gdy to zrobili, Chrystus dosiadł 

osiołka i na nim wjechał do Jerozolimy. Lud wyszedł mu na spotkanie, słał pod nogi 

płaszcze i gałązki i wykrzykiwał: Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w 

imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi. 

Hosanna na wysokościach! Wydarzenie to miało być spełnieniem słów ze Starego 

Testamentu: Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król 

twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, 

źrebięciu oślicy (Za 9,9). 
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Intencje mszalne 

 Poniedziałek 21. 03. 2016 – Wielki Poniedziałek 
7. 00 Za ++ rodz. Józefa i Marię Witola, syna Józefa, wnuka Benjamina, za ++ rodz. 

Jana i Apolonię Zdzuj, za ++ córki, synów, zięciów i dusze czyśćcowe 

 Wtorek 22. 03. 2016 – Wielki Wtorek 
18. 00 Za ++ rodz. Anastazję i Pawła Kielbasa, syna Antoniego, jego syna Huberta, 

za ++ rodz. Mrocheń – Niedworok, całe pokr. i dusze czyśćcowe  

 Środa 23. 03. 2016 – Wielka Środa 
18. 00 Za + matkę Dorotę Mateja w 3 r. śm., pokr. i d.op. 

 Czwartek 24. 03. 2016 – Wielki Czwartek – Narodowy Dzień 

Życia 
15. 00 - 16. 00  Okazja do spowiedzi dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów 

16. 00 - 18. 00  Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ   Za powołanych do służby Bożej –

kapłanów, zakonników i za naszych ++ Kapłanów i Siostry Zakonne  

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

int. Rajnarda z ok. 50 r. ur., za żonę Mariolę, dzieci, rodziców, rodzeństwo i za 

całą rodzinę  

19. 00 - 20. 00 Okazja do spowiedzi św. 

 Piątek 25. 03. 2016 – Wielki Piątek 
8. 00 - 9. 00  Okazja do spowiedzi św. 

9. 00 Droga Krzyżowa z czytaniem zalecek 

15. 00 - 18. 00  Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ 

19. 30 - 21. 00  Okazja do spowiedzi św. 

 Sobota 26. 03. 2016 – Wielka Sobota 
8. 00 - 11. 00  Okazja do spowiedzi św. 

14. 00 Święcenie pokarmów 

15. 00 Święcenie pokarmów 

18. 00 LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ  

- Za + Franciszka Wąs w 15 r. śm., za ++ z rodz. Rybacki, pokr. i d.op.  

- Za + Józefa Sznajder, jego żonę Irmegardę i pokr. z obu stron  

- Za + Jerzego Okos w 15. r. śm., jego ++ rodziców, rodzeństwo, za + 

Gerharda Rataj oraz za ++ z rodz. Rataj – Tkocz  

- Za + Pawła Piechota w 2 r. śm., za jego ++ rodziców, braci, szwagrów, za ++  

rodz. Julię i Wincentego Jancik, brata, bratową, szwagra oraz zięcia, za 

wszystkich zmarłych z rodz. Piechota - Jancik i d.op 

 Niedziela 27. 03. 2016 – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  
6. 00 LITURGIA REZUREKCYJNA  Za żyjących i zmarłych Parafian oraz za 

Dobrodziejów naszego kościoła 

8. 00 Za ++ rodziców Natalię i Henryka Mikołajczak, pokr. i dusze czyśćcowe 

10. 30 Za ++ rodz. Ritę i Tomasza Wolny, ich rodziców i rodzeństwo 



16. 00 Uroczyste nieszpory świąteczne 

16. 30 Za + Joachima Franczok w 5 r. śm. i za ++ z pokr. 

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na budowę obiektów 
kurialnych  

2. W Wielki Poniedziałek od 9.00 świąteczne odwiedziny chorych  
3. W tym tygodniu TRIDUUM PASCHALNE – to największe święto 

Kościelne i szczyt całego roku liturgicznego. Triduum rozpoczyna się Mszą 
św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, punktem kulminacyjnym jest 
obchód Wigilii Paschalnej w Wielką Noc, a kończy się nieszporami 
Zmartwychwstania Pańskiego  

4. W Wielki Czwartek i w Wielki Piątek po zakończeniu liturgii do godz. 
22.00 adoracja Najświętszego Sakramentu  

5. W Wielki Czwartek w katedrze opolskiej o godz. 9.30 Msza św. Krzyżma 
św. pod przewodnictwem ks. bp. Andrzeja Czai - serdecznie zapraszam. 
We Mszy św. biorą udział nadzwyczajni szafarze Komunii św., ministranci, 
lektorzy, scholie i Marianki. Po Mszy św. spotkanie dla nich z ks. 
Biskupem Ordynariuszem  

6. W Wielki Piątek post ilościowy i jakościowy. Zachęca się do abstynencji 
od pokarmów mięsnych do Wigilii Paschalnej. Za pobożny udział w 
adoracji i ucałowaniu krzyża w czasie liturgii można zyskać odpust zupełny  

7. Zachęcam do udziału w ostatniej Drodze Krzyżowej w Wielki Piątek godz. 
9.00  

8. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru  
9. Kolekty: w Wielki Czwartek na kwiaty do Bożego Grobu, w Wielki Piątek 

i przy nawiedzeniu Grobu Pańskiego na utrzymanie kościołów w Ziemi 
Świętej i na bazylikę Grobu Pańskiego w Jerozolimie, w niedzielę na KUL, 
a w poniedziałek w II święto kolekta parafialna na malowanie kościoła  

10. W Wielką Sobotę poświęcenie pokarmów o godz. 14.00 i 15.00, a adoracja 
Najświętszego Sakramentu od godz. 8.00 do godz. 15.00  

11. Na liturgię Wigilii Paschalnej przynosimy świece i wodę do poświęcenia  
12. Spotkania ministrantów i służby ołtarza: Wielki Czwartek godz. 15.00, 

Wielki Piątek godz. 15.00, Wielka Sobota godz. 12.00  
13. Marianki starsze i młodsze mają swoje służby w Wielki Czwartek, Wielką 

Sobotę, na Rezurekcji, w drugi dzień świąt i we wszystkie niedziele 
wielkanocne  

14. Naszych Fachowców proszę o zrobienie Grobu Pańskiego  
15. Bardzo serdecznie zapraszam do spowiedzi wielkanocnej i życzę 

Parafianom oraz Gościom błogosławionych, zdrowych, miłych i radosnych 
Świąt Wielkanocnych 

 

 



Patron tygodnia – św. Mikołaj z Flue 

Św. Mikołaj z Flue, pustelnik (1417-1487). Syn skromnego górala. Na życzenie 

rodziców pojął za żonę Dorotę Wyss, z którą miał dziesięcioro dzieci. Mikołaj był 

radcą, kantonalnym sędzią, deputowanym do federacji kantonów szwajcarskich. w 

latach 1433-1460 pełnił służbę wojskową w randze oficera. Cieszył się poważaniem i 

szacunkiem. Mając 50 lat za zgodą małżonki opuścił dom, rodzinę i został 

pustelnikiem. Przychodzili doń ludzie szukając rady i pomocy. Modlitwę łączył z 

pokutą. Był jednym z najwybitniejszych mistrzów medytacji u schyłku średniowiecza. 

Mistyk. Obdarowany niezwykłymi charyzmatami przez 19 lat jego pożywieniem była 

wyłącznie Eucharystia. Podczas wojny domowej pomiędzy stanami uratował jedność 

Szwajcarii. Mediował w sporze między Austrią a swoją ojczyzną. Zmarł 21 marca 

1487 roku. Główny patron Szwajcarii. 

W IKONOGRAFII św. Mikołaj przedstawiany jest w długiej pokutnej szacie, boso. 

Jego atrybutami są: kij wędrowca, wieniec z róż. 

List do Filipian 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 i 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. 

Humor 

Mąż wchodzi na wagę łazienkową i z całej siły wciąga brzuch. Żona patrzy na to z 

politowaniem i pyta:  

- Myślisz jełopie, że ci to pomoże?  

- Oczywiście, że pomoże. Tylko w ten sposób mogę zobaczyć ile ważę. 

Policjant zatrzymał blondynkę jadącą motorem w wełnianej czapce i się pyta : -

Dlaczego pani nie ma kasku? -Bo ja proszę pana zrobiłam wczoraj eksperyment z 3 

piętra zrzuciłam czapkę i kask. Kask pękł a czapka nie. 

Fąfara i Kubal dostali z kopalni darmowe bilety na "Jezioro łabędzie".  

Dostali, to i poszli, ale ledwie przedstawienie się zaczęło Kubal od razu zasnął. 

Rozbudził się w połowie przedstawienia i zdezorientowany pyta Fąfarę:  

--- Co się dzieje , dlaczego jest tak cicho?  

--- Ty nawet nie wiesz jacy to kulturalni ludzie - szepcze do niego Fąfara - jak tylko 

zasnąłeś od razu zaczęli chodzić na palcach. 


