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  Słowa Ewangelii  według Świętego Łukasza 19,28-40 

Jezus ruszył na przedzie, zdążając do  

Jerozolimy. Gdy przyszedł w pobliże  

Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, 

wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: 

Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko,  

a wchodząc do niej, znajdziecie oślę  

uwiązane, którego jeszcze nikt nie dosiadł. 

Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. 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 poczęło wielbić radośnie Boga za  

wszystkie cuda, które widzieli. I wołali głośno: Błogosławiony Król, który przy-

chodzi 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. 

21 marca  WIELKI PONIEDZIAŁEK  
6:30 + Helena Szamrej 7 rocz. śmierci  
07:00 + Zenobia Romanowska 1 rocz. śm. 
18:00 + Janina Adamkowicz 13 rocz. śm., 
Albin 11 rocz. śmierci i za rodziców  
 z obojga stron  

22 marca - WIELKI WTOREK  
6:30 WOLNA INTENCJA  

7:00 + Stanisław Krzysztofik 13 rocz. Śm., 

Marek Krzysztofik, rodzice z obojga stron  

18:00 + Karol Maliński- 8 rocz. śmierci i za 

rodziców z obojga stron  

23 marca - WIELKA ŚRODA  
6:30  + Anna Olechnowicz- m-c po śmierci  

7:00 O Boże bł., opiekę NMP dla Marii - 

Izabeli w dniu urodzin i imienin  

18:00 W intencjach z nowenny  

24 marca - WIELKI CZWARTEK 
18:00 + Stanisława Pająk 1 rocz. śmierci  

18:00 + Helena, Karol, Zygmunt i Ryszard 

Wądołowscy  

18:00 + Janina Chałkowska 4 rocz.  śmierci 

i wszyscy zmarli z rodziny  

25 marca  - WIELKI PIĄTEK 
9:00 Ciemna Jutrznia  

 18:00 Liturgia Męki Pańskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 marca-  WIELKA SOBOTA  
9:00 Ciemna Jutrznia  

18:00 + Stanisława, Jan, Mieczysław,  

Maria, Helena, Michał i za zmarłe dzieci  

w ich rodzinach  

18:00 + Jarosław, Marianna, Wawrzyniec, 

Genowefa i Tadeusz  

18:00 + Wiesław Biełaga 1 rocz. śmierci, 

jego rodzice: Bogumiła i Henryk oraz  

Marianna Gomańczuk 4 rocz. śmierci  

27 marca - NIEDZIELA   

WIELKANOCNA   
6:00 Rezurekcja  

8:30 + Stefan Bohuszewicz, Stanisław  

Kułak, Adolf Kieżel, Wacław Paliwoda, 

Władysława Jastrzębowska i za zmarłych  

z ich rodzin  

10:00 + Stefania Niewierowicz, Janusz, 

Halina, Mikołaj, i Tadeusz z rodziny  

Niewierowiczów  

11:30 + Katarzyna Urban 1 rocz. śmierci, 

Jan Urban i zmarli z rodziny  

13:00 + Barbara Maszkowska 3 rocz. śm.  

18:00 + Stanisław 15 rocz. śmierci  

i Katarzyna Bukowscy oraz zmarli z rodziny 

Słodyczka i Bukowskich  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

   

VI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

NIEDZIELA PALMOWA 

W tym tygodniu mamy 1 wolną intencję  mszalną. Osoby zainteresowane za-

mówieniem   Mszy  Świętej  w  tym  terminie   zapraszamy  do  kancelarii  

parafialnej. 



4. Zapraszamy dziewczęta, które chcą sypać kwiatki podczas procesji  
rezurekcyjnej na próbę w poniedziałek i wtorek przy kościele o godz. 16:30. 
5. 25 marca to dzień, w którym Kościół obchodzi uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego. Jednak normy kalendarza liturgicznego wskazują na znaczenie dni 
Wielkiego Tygodnia i oktawy paschalnej, więc uroczystość tę obchodzić bę-
dziemy dopiero w poniedziałek po niedzieli Miłosierdzia Bożego, 4 kwietnia. 
6. W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna 
Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątkę ustanowienia  
Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. W naszej parafii 
o godzinie 18:00, po hymnie Chwała na wysokości Bogu milkną dzwony  
i organy, a po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony 
do ołtarza adoracji, zwanego dawniej Ciemnicą. Wspólnota Krwi Chrystusa 
zaprasza na adorację przy Ciemnicy do godz. 20:00. 
7. W Wielki Piątek i Wielką Sobotę o godzine 9:00 rano, w naszym kościele 
będą śpiewane przez młodzież Ciemne Jutrznie. Zapraszamy na wspólną  
modlitwę.  
8. W Wielki Piątek adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy od godz. 7:00 rano. 
Uczniowie szkoły podstawowej adorują Pana Jezusa od godz. 10:00,  
a gimnazjaliści od 11:00. Wielki Piątek to dzień męki i śmierci Jezusa. Groma-
dzimy się o godz. 18:00 na nabożeństwo, składające się z Liturgii Słowa, Ado-
racji Krzyża i Komunii Świętej. Adoracja przy Grobie Pańskim do godz. 21:00. 
9. W Wielki Piątek zachowujemy post ścisły, czyli powstrzymujemy się od  
potraw mięsnych, spożywamy trzy posiłki, ale tylko jeden do syta. Tego dnia, 
na znak smutku i żałoby, nie sprawuje się Eucharystii. Za uczestnictwo  
w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny.  
10. W Wielką Sobotę adoracja przy Grobie Pańskim od godz. 7:00, przez cały 
dzień do godz. 21:00. Na liturgię wieczorną, o godz. 18:00, przynosimy świece 
lub lampiony. Adorację przy Grobie Pańskim do godz. 21:00 prowadzi  
Wspólnota Radia Maryja.  
11. Poświęcenie pokarmów w sobotę od godz. 10:00, co pół godziny, przez 
cały dzień. 
12. Rezurekcja w przyszłą niedzielę o godz. 6:00, a następne Msze św. od 
8:30.  
W Poniedziałek Wielkanocny – Msze św. wg porządku niedzielnego.  
13. Bardzo prosimy, aby przystępując do Komunii św. nie zostawiać w ławce 
torebek, ponieważ nawet w kościele zdarzają się kradzieże.  
14. W ubiegłym tygodniu odeszła do wieczności Genowefa Grzymała. Wieczny 
odpoczynek racz jej dać Panie... 

 

1. Dzisiaj podczas każdej Mszy św. odbędzie się poświęcenie palm. Przed Mszą św. 
rodzinną o godz. 11:15, gromadzimy się przy plebanii, skąd w uroczystej procesji, 
udamy się do kościoła. 
2. Po Mszy św. odprawianej o godz. 13:00 zapraszamy na spotkanie formacyjne  
w domu parafialnym Wspólnotę Krwi Chrystusa. 
3. Dzisiaj, po Mszy św. wieczornej ok. godz. 18:45 wyruszymy z kościoła ze świecami 
na Drogę Krzyżową wokół Placu Piłsudskiego. Zapraszamy wiernych z całego miasta. 


