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15. – 21. 04. 2019 

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 
 

Słowa Ewangelii wg św. Łukasza 

Jezus szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. 

Gdy przybliżył się do Betfage i Betanii, ku górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch 

spośród uczniów, mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, 

znajdziecie uwiązane oślę, którego nie dosiadał żaden człowiek. Odwiążcie je i 

przyprowadźcie. A gdyby was kto pytał: „Dlaczego odwiązujecie?”, tak powiecie: 

„Pan go potrzebuje”». 

Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali oślę, 

zapytali ich jego właściciele: «Czemu odwiązujecie oślę?» 

Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje». 

I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie 

Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry 

Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie 

cuda, które widzieli. I mówili głosem donośnym: 

«Błogosławiony Król,  

który przychodzi w imię Pańskie.  

Pokój w niebie  

i chwała na wysokościach». 

Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: «Nauczycielu, zabroń tego 

swoim uczniom!» 

Odrzekł: «Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą». 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 15. 04. 2019 – Wielki Poniedziałek 

18. 00 Za + matkę Marię Meryk w dniu  ur., za męża Huberta oraz ++ dziadków  

Agnieszkę i Wincentego Buhl 

 Wtorek 16. 04. 2019 – Wielki Wtorek 

7. 00 Za ++ rodz. Piotra i Lucję Cichoń, synów Piotra i Jana, córki Annę i 

Teresę, za ++ synową Marię i zięcia Alojzego 

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 Do Miłosierdzia Bożego za + Jerzego Prochota 

 Środa 17. 04. 2019 – Wielka Środa 

7. 00 Za ++ rodz. Ignacego i Bronisławę, brata Józefa i szwagra Klauza oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące   

 Czwartek 18. 04. 2019 – 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  

- Za + Alojzego Pasoń w 8 r śm., + brata Bernarda, za ++ rodziców i teściów 

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

 Piątek 19. 04. 2019 – 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 20. 04. 2019 – Wielka Sobota 

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

14. 00 Święcenie pokarmów 

15. 00 Święcenie pokarmów 

18. 00 LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ  

- Za + Eryka Huncza w 30 dz. po śm.  

- Za + Dorotę Jambor w 30 dz. po śm., za + ojca Pawła Galgon w 23 r. śm. 

 Niedziela 21. 04. 2019 – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

6. 00 LITURGIA REZUREKCYJNA Za żyjących i za + Parafian, za dobrodziejów 

naszego kościoła i w int. wszystkich naszych Rodzin 

8. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Heleny Joszko z ok. rocznicy urodzin i za dzieci z rodzinami 

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże błog. 

w int. Doroty i Jana Popardowskich z ok. 30 r. ślubu, za dzieci z rodzinami i 

wnuka oraz w int. Katarzyny z ok. 26 r. ur. 



16. 00 Uroczyste nieszpory świąteczne 

16. 30 Za + Alfonsa Gregorczyk, rodziców, teściów, za brata Gintera, siostrę Urszulę 

oraz za + szwagra Georga Piechota 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W Wielki Poniedziałek od godz. 9.00 odwiedziny chorych  

2. We wtorek o 18.00 próba chóru  

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  Sobotę 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 kościele seminaryjnym 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 i 

Marianki. Po Mszy św. spotkanie dla nich z 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 św. w czasie liturgii można zyskać odpust zupełny  

7. Zachęcam i zapraszam do udziału w ostatniej Drodze Krzyżowej w Wielki 

Piątek o godz. 9.00  

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

przy nawiedzeniu Grobu Pańskiego na utrzymanie kościołów w Ziemi Świętej, 

w niedzielę na KUL a w drugie święto kolekta parafialna (pierwsza na remont 

wieży naszego kościoła)  

9. W Wielką Sobotę poświęcenie pokarmów o godz. 14. 00 i  15.00 a adoracja 

Najśw. Sakramentu od 8.00 do 15.00  

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

11. Spotkanie ministrantów i służby ołtarza: w Wielki Czwartek o 15.00, w Wielki 

Piątek o 15.00 i w Wielką Sobotę o godz. 12.00  

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

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

13. Naszych Fachowców proszę o zrobienie Grobu Pańskiego  

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

Parafianom i gościom błogosławionych i radosnych Świąt Wielkanocnych 

15. Zaprasza się kibiców w niedzielę 14 kwietnia o godz. 16.00 na mecz piłkarski 

pomiędzy Groszmalem a Piomarem Tarnów-Przywory 



Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu 

krzepiącym słowem. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan 

Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. 

Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej 

twarzy przed zniewagami i opluciem. 

Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz 

moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. 

 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian 

Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi 

być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się 

podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego 

siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej. 

Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył 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. 

Patron tygodnia – św. Ryszard Pampuri 

Św. Ryszard Pampuri, zakonnik (1897-1930). Erminio Filippo Pampuri urodził się 2 
sierpnia 1897 r. w Trivolzio koło Pawii, we Włoszech. Studiował medycynę w 
Uniwersytecie w Pawii w latach 1915-1921, z przerwą na posługę medyczną dla 
żołnierzy walczących podczas i wojny światowej. w 1922 r. złożył śluby w Trzecim 
Zakonie św. Franciszka. Już wówczas odczuwał powołanie zakonne. 
Zgłosił się do franciszkanów, następnie do jezuitów, ale nie został przez nich przyjęty 
ze względu na zły stan zdrowia. Wówczas ks. Ryszard Beretta z Mediolanu 
przedstawił go prowincjałowi lombardzkich bonifratrów Zachariaszowi Castelletti z 
prośbą o przyjęcie do zakonu. Tak, w 1927 r. dr Pampuri został jednym z braci 
bonifratrów. Nowicjat odbywał w Brescii. Przyjął imię Ryszard, z wdzięczności dla 
ks. Beretty. Zdobyty zawód lekarza stał się dla niego misją miłosierdzia. Całe swoje 
dorosłe, a krótkie, życie poświęcił bezinteresownie chorym. Była to posługa heroiczna. 
Z najwyższym oddaniem opiekował się ciężko chorymi, pielęgnując ich, zawsze 
gotowy nieść im pomoc, nie bacząc na stan coraz bardziej pogarszającego się 
własnego zdrowia. w 1929 r. nabawił się gruźlicy płuc. Zmarł w szpitalu bonifratrów 
pw. św. Józefa w Mediolanie 1 maja 1930 r. Został pochowany na cmentarzu w 
rodzinnym Trivolzio. Spoczywał tam do 16 maja 1951 r., gdy trumnę przeniesiono do 
kościoła parafialnego w związku z procesem beatyfikacyjnym. Ojciec św. Jan Paweł II 
beatyfikował Ryszarda Pampuriego 4 października 1981 r., a kanonizował 1 listopada 
1989 r. 


