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Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
„W Wielkim Tygodniu sprawuje Kościół zbawcze misteria dokonane przez
Chrystusa w ostatnich dniach Jego życia, poczynając od Jego mesjańskiego
wjazdu do Jeruzalem. Okres Wielkiego Postu trwa do Wielkiego Czwartku. Od
Mszy Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się Triduum Paschalne, które trwa w
Wielki Piątek i w Wielką Sobotę, ma swój ośrodek w Wigilii Paschalnej i
kończy się Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania” – podpowiada „List
okólny Kongregacji Kultu Bożego o przygotowaniu i przeżywaniu Świąt
Paschalnych”.
Rozpoczęliśmy najważniejszy tydzień w ciągu roku. Dobrze byłoby patrzeć na
niego w ten sposób, że każdy dzień jest naprawdę wielki i przybliża nam
tajemnice z życia Jezusa. Towarzyszymy tłumowi, który woła „Hosanna
Królowi Dawidowemu!”; wraz z Marią chcemy namaścić przed męką stopy
Jezusa drogocennym olejkiem; razem z uczniami chcemy przygotować
wieczerzę paschalną, pozwolić, aby Jezus umył nam nogi; chcemy doświadczyć
miłości Chrystusa ustanawiającego Eucharystię i kapłaństwo; w Getsemani
chcemy modlitewnie przygotować się na Jego mękę; na Golgocie patrzyć
będziemy na Tego, który za nas umiera i wreszcie ucieszyć się chcemy z tego, że
„Zwycięzca śmierci, piekła i szatana wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana”.
Łatwo przychodzi nam myśleć o tych dniach, jako przygotowaniu do
Wielkanocy, ale jak podpowiada nam Kościół to są Święta Paschalne. Nie
przeżyjemy zmartwychwstania, jeśli wcześniej nie pozwolimy zabrać się do
Wieczernika, Ogrodu Oliwnego, Ciemnicy, czy na Golgotę. Niech nasze
uczestnictwo w liturgii Triduum Paschalnego w Wielki Czwartek, Piątek, Sobotę
i Niedzielę Zmartwychwstania, będzie konkretnym znakiem dla Boga i ludzi:
„Chcę te dni przeżyć z Jezusem!”.

Intencje mszalne
Poniedziałek 30. 3. 2015 – Wielki Poniedziałek
7. 00 Za + męża Helmuta Piechota, jego rodziców, braci, za ++ Pawła i Gertrudę
Kornek, wnuka Karola, synów Alfreda i Jana oraz za ++ z rodziny

Wtorek 31. 3. 2015 – Wielki Wtorek
7. 00 Za ++ braci Józefa i Adama Ryk oraz za ++ z pokr.

Środa 1. 4. 2015 – Wielka Środa
7. 00 Za + Teklę Sowada, męża Jana, synów Teodora i Alfreda

Czwartek 2. 4. 2015 – Wielki Czwartek
8. 00 Okazja do Spowiedzi św.
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia
9. 00 Za ++ zalecanych w wypominkach
DROGA KRZYŻOWA
16. 00 - 18. 00 Okazja do Spowiedzi św.
18. 00 MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ Za powołanych do służby Bożej –
kapłanów, zakonników, Siostry Zakonne i za naszych ++ Kapłanów
19. 00 - 20. 00 Okazja do Spowiedzi św.

Piątek 3. 4. 2015 – Wielki Piątek
8. 00
9. 00
15. 00
18. 00
19. 30

- 9. 00 Okazja do Spowiedzi św.
Droga Krzyżowa z czytaniem zalecek
- 18. 00 Okazja do Spowiedzi św.
LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
- 21. 00 Okazja do Spowiedzi św.

Sobota 4. 4. 2015 – Wielka Sobota
8. 00
14. 00
15. 00
18. 00

- 11. 00 Okazja do Spowiedzi św.
Święcenie pokarmów
Święcenie pokarmów
LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ
- Za + syna i brata Karola Smolarz, jego + ojca i dziadków
- Za ++ rodz. Karola i Janinę Cabaj, za + Stefana Wachała i za + siostrę
Elżbietę Wolską
- Za + matkę Anastazję Waletzko zd. Kondziela, za + zięcia Andrzeja
Wuchowicz, pokr. i d.op.

Niedziela 5. 4. 2015 – Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego
6. 00 LITURGIA REZUREKCYJNA Za żyjących i zmarłych Parafian i
Dobrodziejów naszego kościoła
8. 00 Za ++ Pawła i Rozalię Baron, rodziców z obu stron, za siostry Annę i Agnes
oraz brata Alojzego
10. 30 - Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w
int. Leonarda Szbela z ok. 80 r. ur., za żonę Rose-Mari, za dzieci z rodzinami
o wszelką Bożą opiekę
- Za + Joachima Franczok, za ++ z rodziny i d.op.
16. 00 Uroczyste nieszpory Świąteczne
16. 30 - Za + Franciszka Wąs w rocznicę śmierci i za ++ z rodziny oraz pokr.

- Za + matkę Helgę Szyndler, ojca Alfonsa, teściów Jana i Annę, dziadków,
krewnych i d.op.

Pozostałe ogłoszenia
1. Bóg zapłać za comiesięczną kolektą parafialną przeznaczoną na opał w

naszym kościele. Tydzień temu wpłynęło na ten cel 3.543 Zł; 47 Gr; i 11
Euro
2. Podziękowanie za kolektę z dzisiejszej niedzieli wyznaczoną na budowę
obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków kościelnych
3. W poniedziałek od godz. 9.00 odwiedziny chorych
4. W tym tygodniu TRIDUUM PASCHALNE - to największe święto w
Kościele 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
5. W Wielki Czwartek i w Wielki Piątek po zakończeniu liturgii do godz.
22.00 adoracja Najświętszego Sakramentu
6. W Wielki Czwartek w katedrze 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,
schole i marianki. Po Mszy św. spotkanie dla nich z ks. Biskupem
Ordynariuszem w katedrze
7. 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 uzyskać odpust
zupełny
8. 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 – ostatnia kolekta na napęd dzwonów
(parafialna)
9. W Wielką Sobotę poświęcenie pokarmów o godz.14. 00 i 15. 00
10.W Wielką Sobotę adoracja Najświętszego 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: Wielki Czwartek – godz. 15.00, w
Wielki Piątek - godz. 15.00, w Wielką Sobotę o godz. 12.00

13.We wtorek o 19.00 próba chóru
14.Marianki starsze i młodsze mają swoje służby w Wielki Czwartek, w

Wielką Sobotę, na Rezurekcji, w drugi dzień świąt i we wszystkie niedziele
wielkanocne
15.Naszych Fachowców proszę o zrobienie Grobu Pańskiego
16.Zapraszam w ostatnią niedzielę Wielkiego Postu na Gorzkie Żale z
kazaniem pasyjnym - godz. 15.45
17.Drogi Krzyżowe w czwartek po Mszy św. o godz. 9.00 i w piątek o godz.
9.00
18.Zachęcam do kupna prasy katolickiej
19.Bardzo serdecznie zapraszam do spowiedzi wielkanocnej i życzę
Parafianom oraz naszym Gościom błogosławionych, zdrowych, miłych i
radosnych świąt wielkanocnych

Opowiadanie – Przyjemne z pożytecznym
Wielki wynalazca Thomas A. Edison bardzo sobie cenił zarówno czas, jak i pieniądze.
Za każdym razem, gdy pokazywał kolejnej grupie zwiedzających swoje najnowsze
wynalazki i pomysłowe urządzenia wypełniające jego letnią rezydencję, ktoś
nieuchronnie pytał:
- Panie Edison, po co pan założył ten idiotyczny kołowrót, przez który trzeba się
przeciskać, wchodząc do ogrodu?
Edison nieodmiennie odpowiadał:
- Drogi przyjacielu, każdy, kto przechodzi przez ten kołowrót, pompuje siedem
galonów wody do zbiornika na dachu.

Humor
Dziadzio Władek parkuje starego malucha pod sejmem. Nagle wyskakuje ochroniarz:
– Panie, zjeżdżaj pan stąd! To jest sejm! Tu kręcą się posłowie i senatorowie!
– Ja się nie boję. Mam alarm.
Dwie muchy w ﬁliżance grają w piłkę nożną. Po jakimś czasie jedna mówi do drugiej:
– Staraj się, bo za tydzień gramy w pucharze.
- Synu, czy ty masz problemy z narkotykami?
- No co ty, mamo?! Żadnych, dzwonię i zaraz mam towar!
Ostatnio kolegi pytam bo miał wypadek: "jak to się stało?" i autentyczna rozmowa.
- Patrzę w pewnym momencie wszyscy w samochodzie śpią, oprócz mnie...
- Jak to? – zapytałem
- A ja siedziałem z tyłu...

