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Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do 
Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał 
dwóch 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: “ Powiedz-
cie 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 gło-
śno: «Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, 
który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wy-
sokościach». Gdy wjechał do Jerozolimy, poru-
szyło się całe miasto, i pytano: « Kto to jest? » A 
tłumy odpowiadały: « To jest prorok Jezus z Na-
zaretu w Galilei ».                             (Mt 21,1-11) 

Niedziela Palmowa wprowadza nas 
bezpośrednio w klimat przeżywania 
Wielkiego Tygodnia. Dziś w ewangelii z 
ust tłumu słyszymy euforycznie wy-
brzmiewające słowa „Hosanna”, a już nie-
bawem Ci sami ludzie będą wykrzykiwać 
hasła „ukrzyżuj”. To trochę tak jak z kibi-
cami przed meczem, którzy wiedzą lepiej 
od trenera jak najlepiej ustawić drużynę. 
Czy nie jest w naszym życiu tak, że 
chcemy wiedzieć lepiej niż sam Bóg? 
Gdyby Jezus miał się poddać opinii spo-
łecznej, to byłby Królem, który musiałby 
się skupić na walce politycznej i walczyć o 
wolność i niepodległość Jerozolimy. Tego 
właśnie oczekiwali Izraelici od Mesjasza. 
Dlaczego? Ponieważ nie znali proroctw o 
Jezusie a proroctwa o Jezusie mówią wy-
raźnie, że Jezus nie przyjdzie jako Król po-
lityczny ale  Król naszych sumień i serc. 
 

Jego misja nie ma polegać na zwycię-
stwie, ale na cierpieniu i męce. O tym 
wszystkim wcześniej mówili prorocy. 
Gdyby owi ludzie znali wcześniejsze pi-
sma nie oczekiwaliby od Jezusa królowa-
nia ziemskiego, ale wiedzieliby na czym 
polega i do czego prowadzi Jego działal-
ność. My wiemy, że Jezus przyszedł po 
to, by nas zbawić, ale czasem zapomi-
namy, że droga do tego zwycięstwa wie-
dzie przez gwoździe życia i krzyż cier-
pienia. Chrystus nie jest od tego, by dbać 
o nasze powodzenia życiowe tak jakby-
śmy tego chcieli, lecz po to, by każdemu 
z nas zapewnić zwycięstwo. My o tym 
wiemy, ponieważ Kościół ciągle o tym 
przypomina, ale czy to wystarczy? 

 
         Ks. Wojciech Kuliński  
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Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w Niedzielę Miłosierdzia, 23.04.17 
przed Mszą Świętą o godzinie 11.00. Na koniec Mszy Świętej wylosujemy zwycięzcę konkursu. 

PYTANIE:   Do jakiego miasta przybył Jezus radośnie powitany przez tłum ludzi? 

ODPOWIEDŹ:  

IMIĘ I NAZWISKO: 

 

Niegdyś kapłan przywdziewał w Nie-
dzielę Palmową szaty koloru fioletowego 
- pokutne. Aż do ostatniej reformy (1955) 
Wielkiego Tygodnia panował zwyczaj, że 
celebrans wychodził przed kościół, któ-
rego bramy następnie zamykano. Wtedy 
kapłan uderzał w drzwi trzykrotnie krzy-
żem, następnie bramy otwierały się i 
ksiądz wraz z uczestnikami procesji 
wchodził do kościoła. Symbol ten miał 
wiernym przypominać, że zamknięte 
niebo zostało nam otworzone dzięki za-
słudze krzyżowej śmierci Chrystusa. 
Obecnie kapłan przywdziewa szaty ko-
loru czerwonego, procesja ma zaś charak-
ter triumfalny. Kościół podkreśla, że Jezus 
wkracza do Jerozolimy jako Król i Pan i 
nawet jeżeli kilka dni później umiera 
okrutną śmiercią, to nie pozbawia Go to 
majestatu. Kościół pragnie wprowadzić  
 

Wiernych w nastrój Wielkiego Tygodnia, 
dlatego też czytana jest Męka Pana Jezusa. 
Stąd pochodzi także nazwa Pierwszej 
Niedzieli Męki Pańskiej. Teksty Ewangelii 
w tygodniu mają przypominać o zama-
chach Sanhedrynu na Pana Jezusa. Cha-
rakterystyczny elementy obchodów Nie-
dzieli Palmowej są palmy przynoszone 
przez wiernych. Tradycyjnie wykony-
wane są one z gałązek wierzby – symbolu 
zmartwychwstania i nieśmiertelności du-
szy. Palmy te są następnie palone w 
Wielką Sobotę, a popiół z nich jest wyko-
rzystywany w następnym roku, kiedy w 
Środę Popielcową ksiądz znaczy wiernym 
głowy popiołem.   

  
Michał Czyrnek 
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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 zostanie przeznaczony dla potrze-

bujących na godne przeżycie świąt wielkanocnych. 

2. Serdecznie zapraszamy na ostatnie Gorzkie Żale 

z kazaniem pasyjnym, które wygłosi ks. Krzysztof 

Mudlaff – dzisiaj o godz. 17:00. 

3. Okazja do spowiedzi świętej w tym tygodniu 

podczas Mszy Świętych oraz w poniedziałek, wto-

rek i środę od godz. 17:00. Prosimy nie odkładać spo-

wiedzi na ostatnią chwilę, ponieważ kapłani będą 

zaangażowani 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 mo-

gły uczestniczyć w Mszy Świętej Wieczerzy 

Pańskiej; 

• 10:00 – Msza Święta Krzyżma w archikatedrze 

oliwskiej; 

• 18:00 – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej; 

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 Sakra-

mentu w „Ciemnicy”. 

WIELKI PIĄTEK – dzień śmierci naszego Zbawi-

ciela, 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 – po-

czątek 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 ga-

blocie); 

• 7:30 – jutrznia; 

• od 11:00 do 17:00 co pół godziny – błogosła-

wieństwo pokarmów na stół wielkanocny; bę-

dzie można wtedy złożyć skarbonki jałmużny 

wielkopostnej oraz podzielić się żywnością z 

ubogimi, którą będzie można składać w ko-

szach 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 po-

rządku niedzielnego; 

• Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bo-

żego po Mszy Święta o godz. 18:00. 

5. Zapraszamy do wzięcia udziału w V Jubileuszo-

wym Parafialny Konkursie Fotograficznym z okazji 

100. rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie pt. 

„Pejzaż Maryi wokół nas”. Konkurs rozpoczyna się 

od dzisiaj i potrwa do 1 X 2017 r.. Rozwiązanie kon-

kursu 13 X. Więcej informacji na naszej stronie inter-

netowej. 

6. Ofiary na wystrój Ciemnicy i Grobu Pańskiego 

można składać do skarbon znajdujących się przy 

wyjściu z kościoła. 

7. Dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj na tacę, 

które zostaną przeznaczone na cele inwestycyjne. 

8. Polećmy Miłosierdziu Bożemu drogich nam zmar-

łych: ks. Jerzego, budowniczych, dobrodziejów na-

szego kościoła, śp. Jadwigę Mechlińską (l. 97) z ul. Ry-

backiej, którą pożegnaliśmy w minionym tygodniu. 

Dobry Jezu, a nasz Panie… 
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 NIEDZIELA, 9 KWIETNIA 2017 R. – NIEDZIELA PALMOWA  

6.30 † Leokadia, Leon, Jadwiga, Paweł 

8.00 
O potrzebne łaski, dary Ducha Świętego w posłudze kapłańskiej dla biskupów naszej diecezji, 
kapłanów pracujących w tej parafii i z niej pochodzących oraz o liczne i święte powołania 
kapłańskie i zakonne 

9.30 † Rodzice: Mariann i Józef Bargłowscy oraz brat Robert i bratowa Hanna 
11.00 † Tadeusz Alenowicz w 18. rocznicę śmierci 
12.30 Za Parafię 
14.00 † Eugenia w 9. rocznicę śmierci, Wacław w 18. rocznicę śmierci oraz dziadkowie z obojga stron 

18.00 
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla 
Małgorzaty i Edwarda z okazji 43. rocznicy ślubu oraz dla całej rodziny 

19.30 
† Dariusz Siemianowski w 23. rocznicę śmierci oraz rodzice Jan, Marta Fierka oraz Brunon, Helena 
i Agata Roczniak 

 WIELKI PONIEDZIAŁEK, 10 KWIETNIA 2017 R. 

7.00 † Ewa i Janina  

8.00 
1) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF dla rodziny Góralskich z okazji 
zawiedzenia figurki MBF 
2) † Gertruda 

18.00 † Józef Ochylski 

19.00 † Krystyna w 5. rocznicę śmierci oraz Zdzisław 

 WIELKI WTOREK, 11 KWIETNIA 2017 R.  

7.00 † Maria Magdalena Konopińska w miesiąc po śmierci 

8.00 
1) W intencji udanej operacji 
2) O Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Ireny 

18.00 † Stefan Wysocki w 26. rocznicę śmierci oraz Janina Wysocka 

19.00 † Irena Skoczylas w miesiąc po śmierci 

 WIELKA ŚRODA, 12 KWIETNIA 2017 R. 

7.00 † Genowefa w 16. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

8.00 
1) † Karina 
2) † Danuta Degutis w 21. rocznicę śmierci 

18.00 † Zofia Ciechanowicz 

19.00 † Zygmunt Łepkowski w 1. rocznicę śmierci 

 WIELKI CZWARTEK, 13 KWIETNIA 2017 R. 

18.00 LITURGIA WIECZERZY PAŃSKIEJ 

 WIELKI PIĄTEK, 14 KWIETNIA 2017 R. 

18.00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ  

 WIELKA SOBOTA, 15 KWIETNIA 2017 R.  

19.00 LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ  

 NIEDZIELA WIELKANOCNA, 16 KWIETNIA 2017 R.  

6.00 

1) Za parafię  
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i potrzebne łaski dla rodzin 
Trzeciaków i Lenkiewiczów 
3) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i potrzebne łaski dla rodzin 
Łukasiaków, Kunickich, Gajewskich 
4) † Maria w 55. rocznicę śmierci, Michał oraz zmarli z rodziny 

9.30 † Bronisława Niewola, rodzice, dziadkowie z obojga stron 

11.00 
1) † Eleonora Ochylska 
2) O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę MBF dla Artura z okazji 12. urodzin 

12.30 O łaskę zdrowia i wszelkie potrzebne błogosławieństwo z okazji urodzin dla Teodora 

14.00 † Brygida Kozłowska 
18.00 † Kubuś Mazur w 11. rocznicę śmierci 

19.30 † Witold i Maria Krzemińscy  
 


