
Ogłoszenia parafialne  

SPOWIEDŹ   przedświąteczna 

każdego dnia pół godziny przed Mszą św.  

- Wielki  Czwartek  godz. 8.00 - 9.00    16.00 - 18.00 (dzieci)  od 20.00  - 21 .00  

- Wielki Piątek    godz. 8.00 - 9.00      15.00 -18.00                  od 20.00 - 21.00  

- Wielka Sobota   godz. 8.00 - 12.00 

1. We wtorek od godz. 9.00 odwiedziny chorych  

2. W poniedziałek przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego, której obchód 

w tym roku przenosi się na 8 kwietnia  

3. W tym tygodniu Triduum Paschalne, to największe święto kościelne i szczyt 

całego roku liturgicznego. Triduum rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej w 

Wielki Czwartek, punktem kulminacyjnym jest obchód Wigilii Paschalnej w 

Wielką Noc, a kończy się Nieszporami Zmartwychwstania Pańskiego  

4. Zapraszam dziś na ostatnie Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, a także na 

ostatnie Drogi Krzyżowe w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek  

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

adoracja Najświętszego Sakramentu  

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

pokarmów mięsnych do wigilii Paschalnej. Za pobożny udział w adoracji i 

ucałowanie krzyża w czasie liturgii można uzyskać odpust zupełny  

7. W Wielki Czwartek w katedrze o godz. 9.30 Msza św. Krzyżma św. pod 

przewodnictwem ks. bp. Andrzeja Czai – serdecznie zapraszam. W Mszy biorą 

udział nadzwyczajni szafarze Komunii św., ministranci, lektorzy, schole. Po 

Mszy św. dla nich spotkanie z Księdzem Biskupem Ordynariuszem w katedrze  

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

przy nawiedzeniu Bożego Grobu, na utrzymanie kościołów w Ziemi Świętej i na 

Bazylikę Grobu Pańskiego w Jerozolimie, w Niedzielę kolekta na KUL, a w 

poniedziałek ostatnia kolekta na nasze organy  

9. W Wielką sobotę błogosławieństwo pokarmów o godz. 14.00 i 15.00  

10. W Wielką Sobotę całodzienna adoracja Najśw. Sakr. przy Bożym Grobie od 

8.00 do godz. 16.00  

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

12. Spotkania ministrantów: Wielki Czwartek – godz. 15.00, w Wielki Piątek – 

godz. 15.00, w Wielką Sobotę o godz.12.00  

13. Marianki mają swoje służby w Wielki Czwartek, w Wielką Sobotę, na 

Rezurekcji, w drugi dzień świąt i we wszystkie niedziele wielkanocne  
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Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 
 

 Hosanna! Ukrzyżuj Go! 

Od wieków zdumiewa nas kontrast między tryumfalnymi owacjami tłumów w 

Niedzielę Palmową a ich nienawistnym wyciem w Wielki Piątek. Jak to 

możliwe, że tak szybko zmieniło się nastawienie ludzi do Jezusa?  

Skrajne reakcje tłumu nie są czymś nadzwyczajnym: w tłumie człowiek łatwo 

traci trzeźwość osądu, zatraca własne poglądy, gubi wrażliwość na ludzką 

krzywdę, bezkrytycznie ulega nastrojom i poddaje się wpływowi innych ludzi. 

Dlatego Bóg przestrzega nas przed uleganiem anonimowości, chce, abyśmy w 

każdej sytuacji mieli poczucie odpowiedzialności za swoje decyzje, czyny, 

uczucia. Wiara nie powinna być efektem nastrojów czy przyzwyczajenia, lecz 

konsekwentnym realizowaniem swojej osobistej więzi z Bogiem.  

W przypadku wszystkich uczestników tych wydarzeń, motywy, udział i 

odpowiedzialność każdego jest inna. Jedni kierowali się swoimi złudzeniami, 

egoizmem i ludzkim sposobem myślenia; inni ulegli strachowi, panice lub nie 

chcieli się narażać; jeszcze inni kierowali się jawną, złą wolą, nie cofając się 

przed podstępem, oszczerstwem i krzywoprzysięstwem; u innych dały znać 

zawiedzione nadzieje i oczekiwania, których Jezus nie spełnił; jeszcze inni 

bezkrytycznie polegali na rozstrzygnięciach z góry, posłuchali autorytetu władzy 

i wykonywali rozkazy, nie wnikając w zawiłości moralnych ocen sumienia. W 

efekcie niewinny Człowiek, Syn Boży, stracił życie. 

I ta sytuacja, te postawy, nieustannie się powtarzają w dziejach człowieka i 

ludzkości. Musimy mieć świadomość, że proces i Męka Chrystusa dokonuje się 

także w naszych czasach. To, co dziś mówimy, robimy, jakie decyzje 

podejmujemy, zawsze odnosi się jakoś do tamtych ponadczasowych wydarzeń 

Wielkiego Piątku. Każdy z nas nieustannie wybiera, czy opowiada się za 

Chrystusem, prawdą, dobrem, sprawiedliwością - czy przeciw. 


