
Ogłoszenia Parafialne      28.03.2021 r. 

Zapraszamy dziś na ostatnie w tym Wielkim Poście Gorzkie 
Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 1600. 
 

WIELKI CZWARTEK – USTANOWIENIE EUCHARYSTII I 
KAPŁAŃSTWA. O godz. 1800 zapraszamy na Mszę św. Wieczerzy 
Pańskiej sprawowaną w intencji naszej Parafii. Po Mszy św. przeniesienie 
Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy. Tam odbędzie się cicha adoracja 
do godz. 2100.   
 

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ– tego dnia nie sprawuje 
się Eucharystii. O godz. 800 zapraszamy na Ciemną Jutrznię 
prowadzoną przez młodzież oazowa. Zapraszamy serdecznie na ostatnią w 
tegorocznym Wielkim Poście Drogę Krzyżową w W.Piątek o godz. 900.  

Ceremonie Męki Pańskiej o godz. 1800. Pod koniec liturgii 
nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego, 
gdzie będziemy adorowali Chrystusa do godz. 2200.  W Wielki Piątek 
obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych oraz post tzw. 
ścisły. Tradycja zachęca nas do zachowanie także wstrzemięźliwości od 
pokarmów mięsnych w Wielką Sobotę. 
 

WIELKA SOBOTA – tego dnia Kościół oczekuje chwalebnego 
zmartwychwstania Chrystusa. Tradycyjnie przez cały dzień trwa adoracja 
Grobu Pańskiego i Krzyża Chrystusa. O godz. 700 zapraszamy na 
Ciemną Jutrznię prowadzoną przez młodzież oazowa. 

 

WIGILIA PASCHALNA Ceremonie Wigilii rozpoczniemy o 
godz. 2000. Podczas liturgii poświęcone zostaną ogień i woda, odnowimy 
nasze przyrzeczenia chrzcielne. Na czas zwiększonych ograniczeń 
sanitarnych od wczoraj udostępnione zostały chór oraz boczna 
kaplica. Prosimy o zachowane limitu osób, który w naszej świątyni 
wynosi 80 osób. W tym roku nie będzie tradycyjnego świecenia 
pokarmów, ani procesji rezurekcyjnej. Na stoliku są wyłożone 
formularze modlitwy o błogosławieństwo przy stole do użytku w 
naszych domach.  Na stronie internetowej zamieszczamy też poradnik 
jak przeżyć Wielkanoc w domu.  

Okazja do spowiedzi: 
Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i w Wielką Środę:  

rano przed Mszą św., a popołudniu od godz. 1700. 
WIELKI CZWARTEK, WIELKI PIĄTEK, WIELKA SOBOTA: 

   od  700 do 1000  oraz  od 1500 do 1700 
Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby Parafii. Kolekty 

podczas Triduum przeznaczone będą: w Wielki Czwartek na działalność 
charytatywną naszej Parafii, w Wielki Piątek na Boży Grób w Jerozolimie, 
a w przyszłą niedzielę na potrzeby naszej parafii.   

Kancelaria Parafialna w tym tygodniu czynna będzie tylko do 
Wielkiej Środy. 

NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ 

E. Wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi 
w Piśmie i cały Sanhedryn powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego 
odprowadzić i wydali Go Piłatowi. Piłat zapytał Go: 

I. Czy Ty jesteś Królem żydowskim? 
E. Odpowiedział mu: 
+ Tak, Ja nim jestem. 
E. Arcykapłani zaś oskarżali Go o wiele rzeczy. Piłat ponownie Go 

zapytał: 
I. Nic nie odpowiadasz? Zważ, o jakie rzeczy Cię oskarżają. 
E. Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, tak że Piłat się dziwił. 
E. Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, 

którego żądali. A był tam jeden, zwany Barabaszem, uwięziony 
z buntownikami, którzy popełnili zabójstwo w czasie rozruchów. Tłum 
przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze dla nich czynił. Piłat im 
odpowiedział: 

I. Jeśli chcecie, uwolnię wam Króla żydowskiego? 
E. Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali Go przez zawiść. Lecz 

arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza. Piłat 
ponownie ich zapytał: 

I. Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie Królem 
żydowskim? 

E. Odpowiedzieli mu krzykiem: 
T. Ukrzyżuj Go! 
E. Piłat odparł: 
I. A cóż złego uczynił? 
E. Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: 
T. Ukrzyżuj Go! 
E. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa 

zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. 
E. Żołnierze zaprowadzili Go do wnętrza pałacu, czyli pretorium, 

i zwołali całą kohortę. Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia, 
włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: 

T. Witaj, Królu żydowski! 
E. Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i przyklękając, 

oddawali Mu hołd. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli 
na Niego własne Jego szaty. (ciąg dalszy na następnej stronie) 
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E. Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. I niejakiego Szymona 

z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który idąc z pola, tamtędy przechodził, 
przymusili, żeby niósł Jego krzyż. Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy 
miejsce Czaszki. 

E. Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz On nie przyjął. Ukrzyżowali 
Go i rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. 
A była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem Jego winy, 
tak ułożony: Król żydowski. Razem z Nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, 
jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Tak wypełniło się słowo Pisma: 
W poczet złoczyńców został zaliczony. 

Wyszydzenie na krzyżu 
E. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali głowami, 

mówiąc: 
T. Ejże, Ty, który burzysz przybytek i w trzy dni go odbudowujesz, zejdź 

z krzyża i wybaw samego siebie! 
E. Podobnie arcykapłani, drwiąc między sobą wraz z uczonymi w Piśmie, 

mówili: 
T. Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże 

teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy zobaczyli i uwierzyli. 
E. Lżyli Go także ci, którzy z Nim byli ukrzyżowani. 
Zgon Jezusa 
E. A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 

dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: 
+ Eloí, Eloí, lemá sabachtháni? 
E. To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Niektórzy ze 

stojących obok, słysząc to, mówili: 
T. Patrz, woła Eliasza. 
E. Ktoś pobiegł i nasyciwszy gąbkę octem, umieścił na trzcinie i dawał Mu pić, 

mówiąc: 
I. Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć z krzyża. 
E. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. 
Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie 
E. A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Setnik zaś, który 

stał naprzeciw Niego, widząc, że w ten sposób wyzionął ducha, rzekł: 
I. Istotnie, ten człowiek był Synem Bożym. 
 
       Oto słowo Pańskie. 

29/03/2021 Wielki Poniedziałek 

700
 Za † syna Romana Skrzydlewskiego jako pamiątka urodzin, † siostrę 

Krystynę Ciesielską, †† braci Zdzisława i Edmunda Skrzydlewskich. 

800
 Za †† Marię Banaś, jej męża Bronisława, Gizelę Przybytek, Stefanię Baluś 

oraz †† z rodzin Gierlacki, Banaś. 

1800
 Za †† matkę Zofię Skibę, ojca, siostrę, brata i bratową oraz pokrewieństwo 

z rodziny Skiba i Podsiadło. 

30/03/2021 Wielki Wtorek 

700
 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 

800
 Za †† rodziców Teodora i Martę Horak, siostrę, braci, bratowe, Augustyna 

i Czesława Bombelków, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800
 W intencji Eugeniusza Mikołajczaka z ok. 75 urodzin, z podziękowaniem za 

dar życia, otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., dary Ducha Św., opiekę 
Matki Bożej i św. Antoniego dla solenizanta i całej rodziny. Te Deum. 

31/03/2021 Wielka Środa 

700
 W int. Stanisława Gnutka z ok. 75 urodzin jako podzięk. za otrzymane łaski, 

z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Bożej dla solenizanta i rodziny. Te Deum 

800
 Za † Jana Onderkę jako pamiątka urodzin. 

1800
 Msza św. zbiorowa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji 

próśb i podziękowań oraz za zmarłych: 
- Za † Jana Ciepielę w 10 rocznicę śmierci oraz żonę i córkę; 
- Za † Zdzisława Jochera od żony i córki z rodziną. 

01/04/2021 Wielki Czwartek 

1800
 MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ 

02/04/2021 Wielki Piątek 

1800
 CEREMONIE WIELKIEGOPIĄTKU 

03/04/2021 Wielka Sobota 

2000
 CEREMONIE WIGILI PASCHALNEJ 

04/04/2021 Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego 

700
 W intencji Parafian. 

900
 W intencji nadzwyczajnych szafarzy posługujących w naszej Parafii. 

1100
 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Boskiej Częstochowskiej 

z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże na dalsze lata dla Marianny, 
wnuczki Anny z mężem, prawnuczki Noemi, prawnuków Aleksandra 
i Leonarda. 

1230
 W intencji Andrzeja Przybytka z okazji 80. urodzin z podziękowaniem za dar 

życia i wiary, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, 
zdrowie dla solenizanta i całej rodziny. Te Deum 

1700
 Przez wstawiennictwo Matki Bożej i św. Pio, z podziękowaniem za łaski, 

z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i światło Ducha Świętego  dla 
Katarzyny Śliwy z ok. urodzin oraz jej  rodziców. 


