
 1 

 

ZE SŁOWA BOŻEGO NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ 
(Iz 50,4-7); (Ps 22,8-9.17-20.23-24); (Flp 2,6-11); Akl (Flp 2,8-9); (Łk 22,14-23,56); 

    Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do 
Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał 
swoich uczniów i rzekł im: «Idźcie do wsi, która 
jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwią-
zaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie 
do Mnie. A gdyby wam kto co mówił, powiecie: 
"Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści"». Stało się 
to, żeby się spełniło słowo proroka: "Powiedzcie 
Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do 
ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu 
oślicy". Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus  

polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na 
nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. A ogromny 
tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali ga-
łązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które Go 
poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: 
«Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, który 
przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysoko-
ściach». Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się 
całe miasto, i pytano: «Kto to jest?» A tłumy odpo-
wiadały: «To jest prorok Jezus z Nazaretu w Gali-
lei».                                                         Mt 21, 1-11 

KOMENTARZ 
      Niedziela Palmowa wprowadza nas 
bezpośrednio w pasyjny wymiar męki, 
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. 
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to eu-
foryczne uniesienie tłumu, który wita Je-
zusa oklaskami i radosnymi okrzykami 
jest wyrazem uwielbienia Go. Niedługo 
trzeba będzie czekać, aby się przekonać, 
że ta krótkotrwała sympatia i chwilowy 
entuzjazm zamienią się w gorączkę niena-
wiści. Króla, którego tak hucznie witają, 
równie głośno będą wypychać na krzyż. 
Ludzie, którzy manisfestują swoją radość, 
wykrzykując „hosanna Królowi Dawida” 
tak naprawdę nie mają pojęcia kim On 
jest. Ktoś im coś o Nim powiedział, być 
może sami nieco wiedzieli albo słyszeli, 
ale idą Go przywitać. Ta niedziela to rów-
nież dzień Męki Pańskiej, czyli dokładny 
opis tego, co działo się później. Wtedy ten 
sam tłum już nie wykrzykuje hosanna, ale  

ukrzyżuj. Warto przeżywając tę niedzielę 
i ten szczególny nowo rozpoczynający się 
tydzień przypomnieć sobie, że to co Jezus 
robi, czyni to dla nas. Cała dzisiejsza litur-
gia jest opowieścią o miłości i posłuszeń-
stwie Jezusa wobec Ojca i każdego z nas. 
Dobrze by było, gdyby ten czas był opo-
wieścią o naszej miłości do Jezusa. Słu-
chając męki Pańskiej spróbujmy odnaleźć 
w niej siebie. Wchodzimy w Wielki Ty-
dzień i od nas zależy po której stronie ba-
rykady staniemy. Jeśli dołączymy do 
tych, którzy wołają teraz „hosanna”, a 
później będą krzyczeć „na krzyż z nim” 
stracimy szansę, może nawet na zbawie-
nie, jeśli natomiast dołączymy do Św. 
Jana i pobożnych niewiast, które idą z Je-
zusem aż na samą górę Kalwarię na 
pewno wejdziemy do nieba. Nie zmar-
nujmy tego czasu i bądźmy do końca po 
stronie przyjaciół Jezusa.      Ks. Wojciech 
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DROGA NA KALWARIĘ 
    "Przedziwna jest droga człowieka od Niedzieli Palmowej do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Nie-
liczni, spośród wiwatujących na cześć Króla, są zdolni przejść przez samotność Ogrodu Oliwnego, dramat 
Kalwarii, ciszę Wielkiej Soboty, aby medytować pusty Grób Chrystusa. Warto przy okazji świętowania dzi-
siejszej Niedzieli Palmowej uświadomić sobie, że nie wystarczy machać gałązkami palmowymi, słać szaty 
pod Jezusowego stopy i śpiewać hymny pochwalne. Trzeba wybrać się z Jezusem w trudną podróż ulicami 
Jerozolimy, aż na wzgórze Golgoty i popatrzeć z miłością na krzyż, wierząc, że umiera na Nim nasz Zbawiciel. 
Z tego zaś spojrzenia musi narodzić się Nadzieja, że Jezus trzeciego dnia zmartwychwstanie i że my w Nim 
zmartwychwstaniemy."                                                                                                                       Ks. Jan Strzałka 

 PALMY   
       Palmy mają bogatą symbolikę. Oznaczają 
mękę Jezusa, ale jednocześnie Jego zmartwych-
wstanie, triumf i chwałę. Uznaje się je także za 
symbol nieśmiertelności duszy ludzkiej. Tradycja 
ludowa nadała im własne znaczenie związane z 
corocznym odradzaniem się roślin – symbolizują 

one siły witalne i życie. Palmy wielkanocne bar-
dzo często wytwarzane są z gałązek wierzby i oz-
dabiane witkami sitowia, które zazwyczaj barwi 
się na różne kolory. Przystraja je się także kwia-
tami, wstążkami, papierem, bibułą, wełną. Do ta-
kiej kompozycji można dodać gałązki bukszpanu, 
borówek, jałowca, wrzosu i wielu innych roślin. 
Możliwości jest wiele, a końcowe efekty przeważ-
nie wzbudzają zachwyt. Najczęściej palmy kupuje 
się już gotowe, aby zaoszczędzić czas, jaki jest po-
trzebny na ich przygotowanie. Po procesji zabiera 
się je do domu i odstawia na półkę, gdzie czekają 
one na wykorzystanie w następnym roku. Daw-
niej wykorzystywano je do różnych zabiegów ma-
jących na celu ochronę rodziny i domu. Wierzenia 
ludowe przypisywały im wiele nadprzyrodzo-
nych właściwości. Miały one chronić uprawy i go-
spodarstwa domowe przed wszelkimi klęskami, 
chorobami czy nieszczęściami, jakie mogły na nie 
spaść. Stanowiły tym samym ochronę przed 
ogniem, gradobiciem, powodziami. W czasie bu-
rzy wystawiane były w oknie, aby chronić przed  

uderzeniem pioruna. Traktowana były również 
jako ochrona przed złymi siłami i czarami. Wie-
rzono, że odpędzają uroki. Palmy zasuszano, aby 
przynosiły one rodzinie szczęście i zdrowie przez 
cały rok. Zjedzenie palmy – a przynajmniej jej czę-
ści – miało zapewnić zdrowie, dlatego wykorzy-

stywano je w lecznictwie. W większości wypad-
ków zjadano bazie – połykano je w całości albo 
ucierano i w takiej postaci podawano choremu. 
Miały one być szczególnie skuteczne w walce z 
bólem głowy czy chorobami gardła. Wierzono, że 
dodawanie ich do naparu z ziół miało moc uzdra-
wiania. Wykorzystywano je również w leczeniu 
zwierząt hodowlanych – przynajmniej jedna z 
bazi była dla nich przeznaczona. Uderzenie palmą 
wielkanocna także miało zagwarantować zdro-
wie, dlatego nie dziwił widok dzieci czy mło-
dzieży, którzy się nimi bili. Podobnie zapewniano 
zdrowie bydłu. Podczas pierwszego w roku wy-

pędzania zwierząt na pa-
stwisko każde z nich 
uderzano palmą. Włoże-
nie części palmy w glebę 
miało zapewnić urodzaj i 
dorodne plony. Zdrowie, 
dostatek, wolność od 

chorób, klęsk, zła i nieszczęść – to wszystko miała 
zapewnić                                               A. nieznany 

                              MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Dzisiaj Niedziela Męki Pańskiej, czyli tzw. Nie-
dziela Palmowa. Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli 
się przygotowania palm, które sprzedawane są dzisiaj 
przy wejściu do kościoła. Dochód ze sprzedaży palm zo-
stanie przeznaczony dla potrzebujących na godne prze-
życie świąt wielkanocnych. 

2. Serdecznie zapraszamy na ostatnie Gorzkie Żale z 
kazaniem pasyjnym. 

3. Okazja do spowiedzi świętej w tym tygodniu pod-
czas Mszy Świętych oraz w poniedziałek, wtorek i 
środę od godz. 17:00. Prosimy nie odkładać spowiedzi 
na ostatnią chwilę, ponieważ kapłani będą zaangażo-
wani w przygotowanie i udział w liturgii. 

4. Program obchodów Triduum Paschalnego: 
WIELKI CZWARTEK – dzień ustanowienia sakra-
mentów Eucharystii i kapłaństwa: 

• 7:30 – jutrznia Wielkiego Czwartku; po liturgii 
Komunia Święta dla osób, które nie będą mogły 
uczestniczyć w Mszy Świętej Wieczerzy Pań-
skiej; 

• 10:00 – Msza Święta Krzyżma w archikatedrze 
oliwskiej; 

• 18:00 – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej pod 
przewodnictwem ks. bpa Zbigniewa Zieliń-
skiego; tego dnia rozdawane będą kartki z 
imionami konkretnych kapłanów, za których 
będzie można podjąć 30-dniową modlitwę; 

• 20:30 – wielkopostny koncert Polskiego Chóru 
Kameralnego Scholi Cantorum Gedanensis pod 
dyrekcją p. Jana Łukaszewskiego; 

• do 24:00 – adoracja Najświętszego Sakramentu 
w „Ciemnicy”. 

WIELKI PIĄTEK – dzień śmierci naszego Zbawiciela, 
Jezusa Chrystusa: 

• od 7:00 - adoracja Najświętszego Sakramentu 
(plan wywieszony w gablocie); 

• 7:30 – jutrznia; 

• 15:00 – droga krzyżowa w godzinie śmierci Pana 
Jezusa, na którą zapraszamy szczególnie dzieci; 

• 17:30 – nowenna przed Świętem Miłosierdzia 
Bożego; 

• 18:00 – Liturgia Męki Pańskiej 

• 21:00 – droga krzyżowa ulicami parafii – począ-
tek przy krzyżu koło Betlejemki. 

• do 24:00 - adoracja Najświętszego Sakramentu 
w Grobie Pańskim. 

• Ofiary złożone do skarbony przy krzyżu zo-
staną przeznaczone na utrzymanie Bazyliki 
Grobu Pańskiego w Jerozolimie. 

WIELKA SOBOTA: 

• od 7:00 - adoracja Najświętszego Sakramentu w 
Grobie Pańskim (plan wywieszony w gablocie); 

• 7:30 – jutrznia; 

• od 11:00 do 17:00 co pół godziny – błogosławień-
stwo pokarmów na stół wielkanocny; będzie 
można wtedy złożyć skarbonki jałmużny wiel-
kopostnej oraz podzielić się żywnością z ubo-
gimi, którą będzie można składać w koszach 
przed ołtarzem; 

• 18:00 - nowenna przed Świętem Miłosierdzia 
Bożego z różańcem; 

• 19:00 – Liturgia Wigilii Paschalnej (przyno-
simy świece). 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃ-
SKIEGO: 

• 6:00 – Msza Święta z procesją rezurekcyjną; 

• Kolejne Msze Święte od godz. 9:30 wg porządku 
niedzielnego; 

• Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego 
po Mszy Święta o godz. 18:00. 

5. Zapraszamy na Konferencję z uwielbieniem w po-
niedziałek na godz. 20:00 do kaplicy MBF 

6. W Wielki Czwartek 2009 roku środowisko młodych 
katolików Archidiecezji Gdańskiej wraz ze swoimi 
duszpasterzami zainicjowało powstanie strony 
www.kapłani.com.pl. Strona stała się przestrzenią 
wymiany myśli oraz modlitwy w intencji kapłanów. 
Na progu Wielkiego Tygodnia zapraszamy do włą-
czenia się w inicjatywę środowiska strony www.ka-
płani.com.pl „Słudzy Pana. Kapłani proszą o modli-
twę”. Jej celem jest 30-dniowa modlitwa za konkret-
nego znanego z imienia i roku święceń kapłana, mo-
dlitwę tą będzie można podjąć od Wielkiego 
Czwartku. 

7. Zapraszamy na pielgrzymkę autokarową na Litwę 

od 24 do 27 maja. W programie: św. Lipka, Wilno, 

Troki, Studzieniczna. Koszt: 800 zł. Więcej informa-

cji i zapisy u ks. Proboszcza. 

8. Ofiary na wystrój Ciemnicy i Grobu Pańskiego 

można składać do skarbon znajdujących się przy 

wyjściu z kościoła. 

9. Dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj na tacę, które 

zostaną przeznaczone na cele inwestycyjne.  

10. Po Mszy świętej do nabycia: Gość Niedzielny, Nie-

dziela, biuletyn parafialny Ave Maria. 

11. Polećmy teraz Bożemu miłosierdziu Naszych dro-

gich zmarłych: Ks. Jerzego, budowniczych i dobro-

dziejów naszego kościoła oraz zmarłych z naszych 

rodzin: wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a 

światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.  
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                     INTENCJE MSZALNE 
WIELKI PONIEDZIAŁEK, 15 KWIETNIA 2019 R.  

7.00 † Eugenia Wójcik w miesiąc po pogrzebie 

8.00 
1) † Rodzice: Felicja (k) i Herbert oraz Dziadkowie: Franciszek i Marianna Miaskowscy 
2) Za parafię 

18.00 Rez. 

19.00 Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę MBF i dary Ducha Świętego 

WIELKI WTOREK, 16 KWIETNIA 2019 R. 

7.00 † Romuald Bobkiewicz – miesiąc po pogrzebie 

8.00 
1) † Maria Felicja Kicińska – miesiąc po pogrzebie  
2) O szczęśliwą operację, opiekę MBF i szybki powrót do zdrowia dla Stanisława (m) 

18.00 † Brygida Kozłowska 

19.00 
1) † Eleonora Ochylska  
2) † Barbara Bogucka 

WIELKA ŚRODA, 17 KWIETNIA 2019 R. 

7.00 † Mieczysław, Wacława (k), Marianna, Grażyna, Kazimierz, Babcie i Dziadkowie z obojga stron 

8.00 † Stefan w 33. rocznicę śmierci 

18.00 † Henryk Suski w 5. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

19.00 † Maria Fiuczek – miesiąc po pogrzebie 

 WIELKI CZWARTEK, 18 KWIETNIA 2019 R. 

18.00 Liturgia Wieczerzy Pańskiej  

WIELKI PIĄTEK, 19 KWIETNIA 2019 R.   

18.00 Liturgia Męki Pańskiej 

WIELKA SOBOTA, 20 KWIETNIA 2019 R.  

19.00 Liturgia Wigilii Paschalnej 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 
21 KWIETNIA 2019 R.  

6.00 

1) Za parafię  
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla rodzin: 
Miesikowskich, Trzeciak i Lenkiewicz  
3) † Mama Jadwiga w 12. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny z obojga stron 
4) Rez.  

9.30 Rez. 

11.00 † Bronisław Niewola oraz Rodzice i Dziadkowie z obojga stron  

12.30 † Józef Rossa w 3. rocznicę śmierci oraz zmarli Rodzice i Rodzeństwo 

14.00 † Józefa (k), Piotr i Kazimierz 

18.00 † Agnieszka Adamowska w rocznicę urodzin 

19.30 
O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę MBF oraz o potrzebne łaski dla Zuzanny z okazji 80. 
rocznicy urodzin 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 
22 KWIETNIA 2019 R.  

6.30 † Rodzice: Marianna i Piotr Walasik oraz Dziadkowie z obojga stron  

8.00 
Za Mariusza Szcześniaka w 50. rocznicę urodzin o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę MBF 
dla niego i całej Rodziny 

9.30 Rez. 

11.00 
Dziękczynna w 15. rocznicę ślubu Małgorzaty i Pawła Muszyńskich z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę MBF 

12.30 † Zofia, Stanisław, Andrzej i zmarli z Rodziny 

14.00 † Maria i Michał 

18.00 † Andrzej Zgorzelski w 2. rocznicę śmierci oraz zmarli z jego Rodziny 

19.30 Św. Rita 
 


