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Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 
Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, w czasie którego Kościół sprawuje 
zbawcze misteria dokonane przez Chrystusa, począwszy od Jego mesjańskiego wjazdu do 
świętego miasta Jeruzalem. Niedziela ta łączy zapowiedź tryumfu Chrystusa z opisem Jego 
Męki. Stanowią one dwa aspekty misterium paschalnego. W obecnej liturgii Niedzieli 
Palmowej akcent położony jest nie na błogosławieństwo palm, lecz na procesję na cześć 
Chrystusa Króla triumfalnie wjeżdżającego do Jeruzalem, dlatego kolor szat nie jest 
fioletowy jak dawniej, lecz czerwony, purpurowy, królewski. Godność królewską Chrystusa 
podkreślają antyfony i pieśni śpiewane w czasie błogosławieństwa palm i podczas procesji. 
Zalecana jest tylko jedna procesja poprzedzająca główną Mszę św. Jeśli nie ma procesji, 
stosuje się uroczyste lub zwykłe wejście ze śpiewem antyfony lub pieśni o wjeździe 
Chrystusa do Jerozolimy. Tam, gdzie nie można celebrować Mszy św., sprasowuje się 
liturgię słowa Bożego o mesjańskim wjeździe i o Męce Pańskiej. 
Główną Mszę św. poprzedza błogosławieństwo palm i procesja lub tylko uroczyste wejście, 
które może mieć miejsce także przed innymi Mszami z licznym udziałem ludu. Wierni 
z gałązkami palm (oliwek) gromadzą się poza kościołem (lub w innym mniejszym 
kościele). Śpiewa się antyfonę Hosanna Synowi Dawidowemu, po czym kapłan błogosławi 
palmy prosząc Boga, aby je uświęcił i sprawił, abyśmy idąc z radością za Chrystusem 
Królem mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem. Druga modlitwa podkreśla, że 
trzymając w rękach palmy czcimy zwycięstwo Chrystusa. Zawiera następnie prośbę 
o pomnożenie wiary i takie zjednoczenie z Chrystusem, abyśmy przynosili owoce dobrych 
uczynków. Po odczytaniu Ewangelii o wjeździe Chrystusa do Jerozolimy (rok A – Mt 21,1-
11; rok B – Mk 11,1-10 lub J 12,12-16; rok C – Łk 19,28-40) i krótkiej homilii odbywa się 
procesja do kościoła, w którym będzie sprawowana Msza św. W czasie procesji śpiewa się 
antyfonę: Dzieci żydowskie i Psalm 24 lubBłogosławiony, który idzie w imię Pańskie i Psalm 
47. Po wejściu do kościoła śpiewa się hymn do Chrystusa Króla Chwała i cześć, o Królu 
Chryste. Opuszcza się obrzędy wstępne i liturgię mszalną rozpoczyna się od kolekty. 
Wjazd Jezusa do Świętego Miasta na osiołku jest wypełnieniem proroctwa Zacharisza: Nie 
bój się, Córo Syjonu! Oto Król twój przybywa, siedząc na oślęciu (Za 9,9). W ten sposób 
prorok zapowiedział, że Mesjasz będzie królem ubogich i dla ubogich, co następnie 
potwierdzi sam w kazaniu na górze: Błogosławieni ubodzy… Będzie On także królem 
pokoju, a Jego królestwo rozciągnie się na całą ziemię. 



Intencje mszalne 

 Poniedziałek 26. 03. 2018 – Wielki Poniedziałek 
18. 00 Za + Józefa Sznajder w 10 r śm., za jego żonę Irmegardę i za ++ z pokr. 

 Wtorek 27. 03. 2018 – Wielki Wtorek 

7. 00 Do B.Op. MBF z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże błog. w pew. 
int. z ok. 60 rocznicy urodzin, w int. całej rodziny i za ++ rodziców 

18. 00 Za ++ teściów Elżbietę i Viktora Broll, za + syna Józefa i ++ z pkr.   

 Środa 28. 03. 2018 – Wielka Środa 

18. 00 Za + męża Helmuta Piechota w 40 r. śm., jego rodziców, braci, za ++ Pawła i 
Gertrudę Kornek, wnuka Karola, synów Alfreda i Jana oraz za ++ z rodziny 

 Czwartek 29. 03. 2018 – 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 30. 03. 2018 – 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 31. 03. 2018  - Wielka Sobota 

8. 00 - 11. 00 Okazja do spowiedzi św. 

14. 00 Święcenie pokarmów 

15. 00 Święcenie pokarmów 

18. 00 LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ  
- Za + Ireneusza Drewno oraz jego ++ dziadków Zofię i Bolesława, za ++ 
Weronikę i Piotra Głuszczyńskich, pokr. i d.op.  
- Za + brata Krystiana Sobota  w I r. śm., za ++ rodz. Różę i Jerzego Sobota, 
++ babcie, za ++ z pokr. i d.op. 

 Niedziela 1. 04. 2018 – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  

6. 00 LITURGIA REZUREKCYJNA Za żyjących i za ++ Parafian, za 
Dobrodziejów naszego kościoła i w int. wszystkich naszych Rodzin 

8. 00 - Za + Franciszka Wąs w 17 r. śm., za + Krystynę Rybacką w 2 r. śm., pokr. i 
d.op.  
- Za + Lucję Chlebowską w I r. śm. 

10. 30 - Za + Alfonsa Ochota w 2 r śm., za + syna Ryszarda, za ++ z rodz. i pokr.  
- Za + Joachima Franczok, za + mamę Hildegardę, za ++ z pokr. i d.op.  
- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Hannę Różenkiewicz, za braciszka 
Tomaszka, za rodziców, dziadków i chrzestnych 

16. 00 Uroczyste nieszpory świąteczne 

16. 30 - Za roczne dziecko Emmę Gambiec w I rocznicę urodzin, za rodziców, 
dziadków i chrzestnych  
- Za ++ rodz. Natalię i Henryka Mikołajczak, pokr. i d.op. 



Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za dzisiejszą comiesięczną kolektę parafialną na drugi obraz 

znajdujący się  w prezbiterium naszego kościoła  

2. W Wielki Poniedziałek od 9.00 odwiedziny chorych  

3. W Wielki Wtorek o godz. 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 kościele seminaryjnym na ul.Drzymały 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, scholle, Marianki. Po Mszy św. spotkanie dla nich z 

Biskupem Ordynariuszem  

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 św. w czasie liturgii można zyskać odpust zupełny  

8. Zachęcam i zapraszam 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 II święto tradycyjnie kolekta parafialna na bieżące 

utrzymanie kościoła (na zużytą energię elektryczną w sezonie zimowym i w 

dalszym ciągu na opał. Kościół jest ogrzewamy do końca kwietnia)  

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 Wielkiej Paschalnej przynosimy świece i wodę do poświęcenia  

12. Spotkanie 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 dzien świąt i we wszystkie niedziele wielkanocne  

14. Naszych Fachowców proszę o zrobienie Grobu Pańskiego  

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

Parafianom i Gościom błogosławionych, zdrowych i radosnych Świąt 

Wielkanocnych 

16. Zaprasza się kibiców w niedzielę 25 marca o godz. 15.00 na mecz piłkarski 

pomiędzy Groszmalem a LZS Jędrzychów 

 

 



Patron tygodnia – św. Dyzmas 

Święty Dyzmas był tym człowiekiem, o którym pisze w swojej Ewangelii św. Łukasz, 
że kiedy jeden z ukrzyżowanych z Jezusem łotrów urągał Mu, skarcił go, że oni 
umierają słusznie, za swe zbrodnie, ale Jezus nic złego nie uczynił. i zwrócił się do 
Jezusa, prosząc, żeby wspomniał na niego, kiedy już przyjdzie do swego królestwa. a 
Jezus obiecał Dobremu Łotrowi - bo tak go od tego czasu nazywamy - że jeszcze dziś 
będzie z Nim w raju. Był to pierwszy swoisty akt kanonizacji, którego jeszcze na 
Krzyżu dokonał Chrystus. O Dobrym Łotrze pisało wielu Ojców Kościoła i świętych. 
Jego imię Dyzmas pochodzi z pism apokryficznych. Kościół wschodni czci go nawet 
jako męczennika. w Bolonii, w kościele Św. Witalisa i w bazylice Św. Stefana 
oddawano cześć częściom krzyża, na którym Dobry Łotr miał ponieść śmierć. 
Pielgrzymi, udający się do Ziemi Świętej, chętnie nawiedzali miejscowość "Latrum" w 
pobliżu Emaus, która im przypominała postać Dobrego Łotra. Dobry Łotr jest 
symbolem Bożego Miłosierdzia; pokazuje, że nawet w ostatniej chwili życia można 
jeszcze powrócić do Boga. Św. Dyzmas jest patronem Gallipoli (Apulii), złodziei, 
skazanych na śmierć i dobrej śmierci. 

Humor 

Do sklepu ze starociami w Jerozolimie wszedł turysta, rozejrzał się - same rupiecie bez 
wartości, zbiera się do wyjścia, patrzy, a tu przy drzwiach siedzi kotek i pije mleczko z 
miseczki. A ta miseczka - gościu oczom nie wierzy - porcelana z epoki dynastii Ming! 
- Wie pan co - mówi do sprzedawcy. - Ten kotek przypadł mi do serca na pierwszy 
rzut oka, niech mi pan go sprzeda! Dam za niego dziesięć szekli. 
- Nie mam mowy! - powiada sprzedawca. - To ulubiony kotek moich wnucząt, nie jest 
na sprzedaż. 
- Ale ja samotny jestem, a kotek - o, widzi pan - łasi się! - od razu mnie polubił. 50 
szekli dam. 
- Wykluczone, wnuczęta by się zapłakały. 
Turysta jednak nie odpuścił, w końcu kot poszedł za tysiąc szekli. 
Gość wziął kota pod pachę, zmierza do wyjścia, ale w ostatniej chwili zatrzymuje się i 
powiada: 
- Wygląda na to, że kotek jest przywiązany do swojej miseczki. Pewnie by mu było za 
nią tęskno. Chciałbym ją kupić - dziesięć szekli dam. 
- A nie, nie! - mówi sprzedawca. - Miseczka jest z epoki Ming i jest warta dwa 
miliony dolarów... A takich kotów po tysiąc szekli to ja już osiemdziesiąt sprzedałem. 

Turysta pyta, ile kosztuje przejażdżka łodzią po jeziorze Genezaret. 
- 500 dolarów - informuje przewoźnik. 
- To strasznie dużo - bulwersuje się turysta. 
- Owszem, ale to przecież po tym jeziorze Jezus piechotą chodził! 
- Nie dziwie się! Przy takich cenach... 

Rankiem hrabia wyszedł przed dom z kosą i zaczął kosić. Zmęczył się i zadowolony 
pomyślał: 
- Świat jest piękny, ale tylko ciężka fizyczna praca pozwala człowiekowi myśleć, czuć 
i stawać się świadomie lepszym. 
Tymczasem grupka chłopów stojących opodal dziwiła się tym fanaberiom. 
- Po co hrabia kapustę kosą kosi? 
- A kto ich tam tych wykształconych zrozumie... 


