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Niedziela Palmowa  

Ewangelia wg. św. Mateusza 

Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów 
i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam». A oni wyznaczyli mu trzydzieści 
srebrników. 
Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać. 
W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: «Gdzie 
chcesz, żebyśmy Ci przygotowali spożywanie Paschy?» 
On odrzekł: «Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: 
"Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie urządzam Paschę z moimi 
uczniami"». 
Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę. 
Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. 
A gdy jedli, rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie wyda». 
Bardzo tym zasmuceni, zaczęli pytać jeden przez drugiego: «Chyba nie ja, Panie?» 
On zaś odpowiedział: «Ten, który ze Mną rękę zanurzył w misie, ten Mnie wyda. 
Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu 
człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego 
człowieka, gdyby się nie narodził». 
Wtedy Judasz, który Go miał wydać, rzekł: «Czyżbym ja, Rabbi?» Odpowiedział mu: 
«Tak, ty». 
A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał 
uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». 
Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z 
niego wszyscy, 
bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie 
grzechów. 
Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do 
owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego». 
Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. 
Wówczas Jezus rzekł do nich: «Wy wszyscy zwątpicie we Mnie tej nocy. Bo jest 
napisane: Uderzę Pasterza, a rozproszą się owce ze stada. 
Lecz gdy powstanę, udam się przed wami do Galilei». 
Odpowiedział Mu Piotr: «Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię». 
Jezus mu rzekł: «Zaprawdę, powiadam ci: Jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy 
razy się Mnie wyprzesz». 
 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 10. 04. 2017 – Wielki Poniedziałek 

18. 00 Za ++ Stanisława i Zofię Wójcik, ++ dzieci, ++ z pokr. z obu str. i d.op. 

 Wtorek 11. 04. 2017 – Wielki Wtorek 
7. 00 W intencji bezdomnych 

18. 00 Za + męża i ojca Jerzego Witola w I r. śm, jego + syna Bernarda, rodziców, 

rodzeństwo, za ++ z pokr. i d.op. 

 Środa 12. 04. 2017 – Wielka Środa 
7. 00 Za ++ Karola i Gertrudę Czaja, za ++ krewnych Sowada - Czaja i pokr. 

 Czwartek 13. 04. 2017  - Wielki Czwartek 
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, za 

Kapłanów żyjących i zmarłych oraz za Siostry Zakonne 

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

 Piątek 14. 04. 2017  - 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 - 23. 00  Okazja do spowiedzi  św. 

 Sobota 15. 04. 2017  - Wielka Sobota 
8. 00 - 11. 00  Okazja do spowiedzi św. 

14. 00 Święcenie pokarmów 

15. 00 Święcenie pokarmów 

18. 00 LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ  

- Za + Zdzisława Kurus w 2 r. śm.  

- Za ++ z rodziny Sobota i pokr. 

 Niedziela 16. 04. 2017 – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  
6. 00 LITURGIA REZUREKCYJNA:  Za żyjących i za zmarłych Parafian oraz za 

Dobrodziejów naszego kościoła  

- Za ++ rodz. Władysławę i Piotra  Budyłowskich, za rodziców, całe pokr. i 

d.op. 

8. 00 Za + matkę Marię Meryk w dniu urodzin, za męża Huberta oraz dziadków 

Agnieszkę i Wincentego Buhl, pokr. i d.op. 

10. 30 - Za + Agnieszkę Kostka z ok. 90 r. ur.  

- Za + Joachima Franczok w rocznicę śm., za ++ dziadków, pokr. i d.op. 

16. 00 Uroczyste nieszpory świąteczne 

16. 30 Za + męża Józefa Drej w 22 r. śm., za ++ rodz. z obu stron i ciocię Janinę 

 



Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za dzisiejszą zbiórkę do puszek przed kościołem - o którą prosił Ks. 

Bp. w odczytanym apelu, na pomoc dla misjonarzy z Diecezji Opolskiej 

pracujących w Peru, dotkniętych kataklizmem ulewnych deszczów  

2. W Wielki Poniedziałek od 9.00 świąteczne odwiedziny chorych  

3. We  wtorek o 19.00 próba chóru  

4. 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  

5. W Wielki Czwartek i w Wielki  Piątek po zakończeniu liturgii do godz. 22.00 

adoracja Najświętszego  Sakramentu  

6. W Wielki Czwartek w katedrze opolskiej o godz. 9.30 Msza św. Krzyżma św. 

pod przewodnictwem ks. bp. Andrzeja Czai – serdecznie zapraszam. We Mszy 

biorą  udział nadzwyczajni szafarze Komunii św., ministranci, lektorzy, schole i 

Marianki. Po Mszy spotkanie dla nich z ks. Biskupem Ordynariuszem  

7. W Wielki Piątek post ilościowy i jakościowy. Zachęca się do abstynencji od 

pokarmów do Wigilii Paschalnej. Za pobożny udział w adoracji i ucałowaniu 

krzyża w czasie liturgii można zyskać odpust zupełny  

8. Zachęcam do udziału w ostatniej Drodze Krzyżowej w Wielki Piątek o godz. 

9.00  

9. Kolekty: w Wielki Czwartek na kwiaty do Bożego Grobu, w Wielki Piątek i 

przy Nawiedzeniu Grobu Pańskiego na utrzymanie kościołów w Ziemi Świętej, 

w niedzielę na KUL, a w poniedziałek w II święto kolekta parafialna na obraz 

Ostatniej Wieczerzy  

10. W Wielką Sobotę poświęcenie pokarmów o godz. 14.00 i 15.00, a adoracja 

Najśw. Sakramentu od 8.00 do godz. 15.00  

11. Na liturgię Wigilii Paschalnej przynosimy świece i wodę do poświęcenia  

12. Spotkania ministrantów i służby ołtarza: w Wielki Czwartek o godz. 15.00, w 

Wielki Piątek o godz. 15.00, w Wielką Sobotę o godz. 12.00  

13. Marianki starsze i młodsze mają swoje służby w Wielki Czwartek, w Wielką 

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

wielkanocne  

14. Naszych Fachowców proszę o zrobienie Grobu Pańskiego   

15. Raz jeszcze zapraszam do spowiedzi wielkanocnej i już dziś życzę Parafianom i 

Gościom błogosławionych, zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych 



c.d. ewangelii  

Na to Piotr: «Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie». Podobnie też 
mówili wszyscy uczniowie. 
Wtedy przyszedł Jezus z nimi do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do uczniów: 
«Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam się pomodlę». 
Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać 
trwogę. 
Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie 
ze Mną». 
I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to 
możliwe, niech Mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty niech się 
stanie!»  
Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak oto nie 
mogliście jednej godziny czuwać ze Mną? 
Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale 
ciało słabe». 
Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten 
kielich, i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!» 
Potem przyszedł i zastał ich śpiących, bo oczy ich były zmorzone snem. 
Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, wypowiadając te same 
słowa. 
Potem wrócił do uczniów i rzekł do nich: «Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto 
nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. 
Wstańcie, chodźmy; oto blisko jest mój zdrajca». 
Gdy On jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim wielka zgraja 
z mieczami i kijami, od arcykapłanów i starszych ludu. 
Zdrajca zaś dał im taki znak: «Ten, którego pocałuję, to On; Jego pochwyćcie!» 
Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: «Witaj Rabbi!» I pocałował Go. 
A Jezus rzekł do niego: «Przyjacielu, po co przyszedłeś?» Wtedy podeszli, rzucili się 
na Jezusa i pochwycili Go. 
A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza i ugodziwszy 
sługę najwyższego kapłana odciął mu ucho. 
Wtedy Jezus rzekł do niego: «SWłóż miecz na swoje miejsce, bo wszyscy, którzy za 
miecz chwytają, od miecza giną. 
Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby Mi więcej niż 
dwanaście zastępów aniołów? 
Jakże więc wypełnią się Pisma, że tak się stać musi?» 
W owej chwili Jezus rzekł do tłumów: «Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę, 
żeby Mnie pojmać. Codziennie zasiadałem w świątyni i nauczałem, a nie 
pochwyciliście Mnie. 
Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły Pisma proroków». Wtedy wszyscy 
uczniowie opuścili Go i uciekli. 
Ci zaś, którzy pochwycili Jezusa, zaprowadzili Go do najwyższego kapłana, Kajfasza, 
gdzie zebrali się uczeni w Piśmie i starsi. 
A Piotr szedł za Nim z daleka, aż do pałacu najwyższego kapłana. Wszedł tam na 
dziedziniec i usiadł między służbą, aby widzieć, jaki będzie wynik. 

 


