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ZE SŁOWA BOŻEGO NIEDZIELĘ PALMOWĄ 

Iz 50,4-7: Ps 22,8-9.17-20.23-24; Flp 2,6-11; Flp 2,8-9; Mk 14,1-15,47 

         Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do 
Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał 
dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: 
Idźcie do wsi, która jest przed wami, a za-
raz przy wejściu do niej znajdziecie oślę 
uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi 
nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie 
tutaj! A gdyby was kto pytał, dlaczego to 
robicie, powiedzcie: Pan go potrzebuje i za-
raz odeśle je tu z powrotem. Poszli i zna-
leźli oślę przywiązane do drzwi z ze-
wnątrz, na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy  

ze stojących tam pytali ich: Co to ma zna-
czyć, że odwiązujecie oślę? Oni zaś odpowie-
dzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im. 
Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzu-
cili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. 
Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a 
inni gałązki ścięte na polach. A ci, którzy Go 
poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali: Ho-
sanna! Błogosławiony Ten, który przycho-
dzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo 
ojca naszego Dawida, które przychodzi. Ho-
sanna na wysokościach!             Mk 11,1-19 

KOMENTARZ 

     Ta szczególna niedziela, która dziś 
rozpoczyna Wielki Tydzień ma po-
dwójną nazwę. Z jednej strony w trady-
cji ludowej jest to Niedziela Palmowa, bo 
przychodzimy z palmami na cześć tych, 
którzy ponacinali gałązki palmowe przy 
wjeździe Chrystusa do Jerozolimy ogła-
szając Go Królem – Synem Dawida. A z 
drugiej strony pełna nazwa tej Niedzieli 
to Niedziela Męki Pańskiej, bo czytamy 
mękę. Wydaje się, że jest to taka opo-

wieść o Bogu, który cierpiał a liturgia ma 
to do siebie, że jest uobecnieniem. Czyli 
można powiedzieć, że Pan Bóg wraz z 
nami chce to wszystko na nowo przeżyć. 
Wielu z nas przychodzi dziś do Kościoła 
trzymając w ręku palmy wiedząc, co się 
z nimi stanie. Otóż te palmy się spala i 

powstaje popiół, który później używany 
jest w Środę Popielcową. Co więc zostaje 
z naszej chwały oddawanej Bogu? Tylko 
popiół. Czasem gdy wszystko idzie nam 
w życiu dobrze wołamy: „Witaj Królu – 
hosanna Tobie”, a kiedy natrafiamy na 
jakąś frustrację to swoimi pretensjami 
wysyłamy Chrystusa na krzyż. Wcho-
dzimy w ten tydzień w wielkim zamy-
śleniu. Warto pamiętać, że każdy dzień 
wielkiego tygodnia jest opowieścią mi-

łości Boga do Ciebie, w której nie ma ani 
jednego wyrzutu, bo jest niesamowita 
miłość. Włączmy nasze bóle, krzyże i 
troski w przestrzeń wielkiego tygodnia, 
aby własnym bólem i osamotnieniem 
dołączyć do tego, co przeżywa nasz Pan.  
                                               Ks.  Wojciech  
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KONKURS DLA DZIECI 
Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w Niedzielę przed Mszą Świętą o 
godzinie 11.00. Na koniec Mszy Świętej wylosujemy zwycięzcę konkursu. 

PYTANIE: Który z proroków pisze o cierpiącym Słudze Jahwe? 

ODPOWIEDŹ:  

IMIĘ I NAZWISKO: 

„DARY WIELKIEGO CZWARTKU” 
      Człowiek prawdziwie kochający pra-
gnie na różne sposoby obdarowywać 
osobę ukochaną. Tym darem są wszelkie 
czyny, gesty i słowa. Miłość Boża jest wiel-
kim darem dla ludzkości. Najpopularniej-
szym pożywieniem na całym świecie był i 
jest chleb, zawsze dostępny, dający się 
dzielić i zaspakajający głód. Dawniej nasze 
mamy dawały nam pachnącą pajdę chleba 
do szkoły lub w podróż, dziś także zaopa-
trują swe pociechy w kanapki z różnymi 
dodatkami. Zmieniają się czasy, obyczaje i 
nawyki żywieniowe, a chleb dalej krzepi 
nasze ciała. Wiedział o tym Jezus, dlatego, 
„gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosła-
wieństwo, połamał i dał im mówiąc: Bierz-
cie, to jest Ciało Moje” Wydarzenie to 
miało miejsce w Wieczerniku tuż przed ży-
dowskim świętem Paschy. To była świą-
teczna, ale już pożegnalna Wieczerza, upa-
miętniająca Paschę żydowską. W ten spo-
sób Jezus sprawuje swoją Paschę, antycy-
puje swój krzyż i zmartwychwstanie. Dla  

Jana Jezus umiera na krzyżu właśnie w 
chwili, gdy w świątyni jerozolimskiej były 
składane baranki paschalne. Nasz ziemski 
chleb przemieniony mocą Ducha Świętego 
staje się podczas każdej Mszy św. Ciałem 
Jezusa, łączy nas z Bogiem i nieśmiertel-
nym życiem Chrystusa. Zwykły chleb spo-
żywany przez ludzi staje się budulcem dla 
naszych ciał, daje siły i zdrowie, człowiek i 
chleb przez przyjmowanie stają się jed-
nym. Ciało i Krew Jezusa zmartwychwsta-
łego, a więc  uwielbione i przebóstwione, 
to szczególny dar Wielkiego Czwartku, 
który nazywamy Eucharystią. Jest Ona 
jakby bijącym sercem, dającym życie mi-
stycznemu Ciału Kościoła. Bez Eucharystii 
po prostu by nie istniał. Na szczęście Jezus 
ustanowił swoich apostołów, aby byli ka-
płanami Nowego Przymierza. Ofiara Jego 
Ciała i Krwi, to wieczna ofiara, która znosi 
i unieważnia ofiary Starego Testamentu. 
Dary Wielkiego Czwartku to największy 
Skarb, jaki w tym życiu mamy. Ks. Henryk 

  MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Dzisiaj Niedziela Męki Pańskiej, czyli tzw. 

Niedziela Palmowa. Dziękujemy wszystkim, 
którzy podjęli się przygotowania palm, które 
sprzedawane są dzisiaj przy wejściu do ko-
ścioła. Dochód ze sprzedaży palm zostanie 
przeznaczony dla potrzebujących na godne 
przeżycie świąt wielkanocnych. 

2. Serdecznie zapraszamy na ostatnie Gorzkie 
Żale z kazaniem pasyjnym, które wygłosi ks. 
dr Maciej Kwiecień – dzisiaj o godz. 17:00. 

3. Okazja do spowiedzi świętej w tym tygodniu 
podczas Mszy Świętych oraz w poniedziałek, 
wtorek i środę od godz. 17:00. Prosimy nie 
odkładać spowiedzi na ostatnią chwilę, po-
nieważ kapłani będą zaangażowani w przy-
gotowanie i udział w liturgii. 
Program obchodów Triduum Paschalnego: 
WIELKI CZWARTEK – dzień ustanowienia 

sakramentów Eucharystii i kapłaństwa: 

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

• 10:00 – Msza Święta Krzyżma w ar-
chikatedrze oliwskiej; 

• 18:00 – Msza Święta Wieczerzy Pań-
skiej; 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 Geda-
nensis pod dyrekcją p. Jana Łukaszewskiego; 
do 24:00 – adoracja Najświętszego Sakra-
mentu w „Ciemnicy”. 

WIELKI PIĄTEK – dzień śmierci naszego 
Zbawiciela, Jezusa Chrystusa: 

• od 7:00 - adoracja Najświętszego Sa-
kramentu (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 Mi-
łosierdzia Bożego; 

• 18:00 – Liturgia Męki Pańskiej 

• 21:00 – droga krzyżowa ulicami para-
fii – początek przy krzyżu koło Betlejemki. 
do 24:00 - adoracja Najświętszego Sakra-
mentu w Grobie Pańskim. 

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

WIELKA SOBOTA: 

• od 7:00 - adoracja Najświętszego Sakra-
mentu w Grobie Pańskim (plan wywie-
szony w gablocie); 

• 7:30 – jutrznia; 

• od 11:00 do 17:00 co pół godziny – błogosła-
wieństwo pokarmów na stół wielkanocny; 
będzie można wtedy złożyć skarbonki jał-
mużny wielkopostnej oraz podzielić się 
żywnością z ubogimi, którą będzie można 
składać w koszach przed ołtarzem; 

• 18:00 - nowenna przed Świętem Miłosier-
dzia 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. Osoby dysponujące wolnym czasem pro-
simy o pomoc przy budowie Ciemnicy i 
Grobu Pańskiego w poniedziałek od 
godz. 9:00. 

6. Ofiary na wystrój Ciemnicy i Grobu Pań-
skiego można składać do skarbon znajdują-
cych się przy wyjściu  
z kościoła. 

7. W dniu dzisiejszym po Mszach Świętych 
przedstawiciele Wspólnoty Akademickiej 
oraz Duszpasterstwa Młodzieży z naszej pa-
rafii rozprowadzają za dobrowolna ofiarę 
CHLEBKI ŻYCIA, które mogą stać się na-
szym darem dla osób głodnych, chorych, 
ubogich i bezdomnych. Zebrane ofiary zo-
staną przekazane przez Katolicką Wspólnotę 
- Chleb Życia, dla właśnie takich osób, które 
potrzebują modlitwy ale i materialnego 
wsparcia aby stanąć na nogi i godnie przeżyć 
nadchodzące Święta. Składamy serdeczne 
Bóg zapłać za złożone ofiary. 

8. Polecamy uwadze prasę katolicką: Gość Nie-
dzielnego, Niedzielę i biuletyn parafialny Ave 
Maria za dowolną ofiarę. 

9. Polećmy Miłosierdziu Bożemu drogich nam 
zmarłych: ks. Jerzego, budowniczych, dobro-
dziejów naszego kościoła, śp.: Borysa Giżew-
skiego (l. 77) z ul. Sztormowej i Andrzeja 
Matejowskiego (l. 80) z ul. Sztormowej, któ-
rych pożegnaliśmy w minionym tygodniu. 
Dobry Jezu, a nasz Panie… 
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INTENCJE MSZAL 

 WIELKI PONIEDZIAŁEK, 26 MARCA 2018 R 

7.00 † Alicja Komenda w miesiąc po śmierci 

8.00 
1) † Rodzicie z obojga stron 
2) Dziękczynna w 80 rocznicę urodzin i imienin Marianny z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie oraz za dzieci, wnuki i prawnuki 

18.00 † Cecylia  

19.00 † Jadwiga Zwiefka (Msza święta gregoriańska) 

 WIELKI WTOREK, 27 MARCA 2018 R. – DZIEŃ FATIMSKI 

7.00 † Antonina  

8.00 † Jadwiga Zwiefka (Msza święta gregoriańska) 

18.00 † Jan w 38. rocznicę śmierci, Marta oraz dziadkowie z obojga stron 

19.00 † Franciszek Wróblewski w miesiąc po śmierci oraz Zofia 

 WIELKA ŚRODA, 28 MARCA 2018 R. 

7.00 † Tadeusz w 11 rocznicę śmierci oraz Stanisława (k) Przygoda 

8.00 † Paweł Kuchto w 7. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

18.00 † Jadwiga Zwiefka (Msza święta gregoriańska) 

19.00 † Michał Krasucki w 40 rocznicę śmierci 

 WIELKI CZWARTEK, 29 MARCA 2018 R. 

18.00 LITURGIA WIECZERZY PAŃSKIEJ 

 WIELKI PIĄTEK, 30 MARCA 2018 R. 

18.00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ  

 WIELKA SOBOTA, 31 MARCA 2018 R.  

19.00 LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ  

 NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA, 1 KWIETNIA 2018 R. 

6.00 

1) Za parafię  
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i potrzebne łaski dla 
rodzin Trzeciaków i Lenkiewiczów 
3) Bronisław Kalinowski 
4) † Jadwiga i Edward Skwarek oraz dziadkowie i babcie 

9.30 † Bronisław Niewola oraz rodzice i dziadkowie z obojga stron 

11.00  

12.30 
1) O zdrowie dla żony z okazji 79. rocznicy urodzin 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Jolanty 
i Mariusza z okazji 25. rocznicy ślubu oraz o Boże błogosławieństwo dla synów 

14.00 † Zofia, Stanisław, Andrzej 

18.00 † Zofia Drelinkiewicz w 40. rocznicę śmierci oraz Julian, Tadeusz i Jan 

19.30 † Stefan, Bronisława (k) oraz zmarli rodzice z obojga stron 

 


