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„OtóŜ Wierzbna, tóŜ Kwietna 
zawitała nam Niedziela… 
Do świątyni gronem wszystkim 
Idą młodzi, idą starzy, 
RóŜdŜkę wierzby z młodym listkiem 
Niosą świętość do ołtarzy…” 
 

Wł. Syrokomla „Dni Pokuty i Zmartwychwstania” 
 

 „ H o s a n n a 
Synowi Dawidowe-
mu! Błogosławiony, 
który przychodzi w 
Imieniu Pańskim. 
Hosanna na wysoko-
ściach!”(Mt 21, 1-
11).  
Wszyscy czterej 
Ewangeliści opisują 
wjazd Chrystusa do 
Jerozolimy na 5 dni 
przed ukrzyŜowa-
niem. Liczna rzesza 
zgromadzonego ludu jak wspomina św. Jan „usłyszawszy, 
Ŝe Jezus idzie do Jerozolimy nabrała gałązek palmowych i 
wyszła na Jego spotkanie, i wołała: Hosanna”(J 12,13). W 
obyczajowości naszej ta treść ewangeliczna trwa do dziś w 
całej Polsce w obchodach Palmowej Niedzieli. I od niej 

rozpoczynają się u nas zwyczaje związane z uroczystymi 
obchodami Świąt Wielkiej Nocy. Jednym z nich jest przy-
noszenie do kościoła i święcenie palemek. W dawnych 
czasach Palmową Niedzielę nazywano „Wierzbną” lub 
„Kwietną”. 
 Tradycyjne palemki robiono głównie z gałązki 
wierzby, leszczyny, cisu, sosny, jałowca a czasem i wino-
rośli. Później przyjął się starosłowiański zwyczaj przystra-
jania gałązek kwiatami– równieŜ suszonymi barwnymi 
liśćmi, gałązkami borówek, a takŜe wstąŜkami– w zaleŜno-
ści od regionów i pomyslów. Z Palmową Niedzielą, a ści-
ślej ze święceniem palm, związane są ponadto dwa bardzo 
stare obyczje. Wierzono mianowicie w lecznicze właści-
wości palemek. Połykanie pączków gałązki wierzbowej t. 
zw. „bagniątek” było znane juŜ w XIV wieku i miało chro-
nić przed chorobami gardła i płuc. Innym zwyczajem było 
wzajemne  chłostanie się poświęconymi palmami, co miało 
równieŜ słuŜyć zdrowiu. Niech przypomni o tym fragment 
wiersza Wł. Syrokomli: 

„Orzeźwiona łzami wiary 
Wraca w domy ciŜba prosta 
I jak kaŜe zwyczaj stary 
RóŜdŜką wierzby siebie chłosta. 
Skąd to poszło?- nikt nie zbada, 
Nikt po księgach nie szuka 
Od pradziada do pradziada 
Przeszedł zwyczaj na prawnuka…” 

Danuta Jarzębowska 

www.anin.parafia.info.pl 
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  Niedziela Męki Pańskiej; Niedziela Palmowa 
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W tym tygodniu będziemy obchodzić Święte Triduum Paschalne. Dla chrześcijan są to najwaŜniejsze i najświętsze dni, poniewaŜ w te 
dni Jezus Chrystus poprzez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie pokonał szatana, nasz grzech i ofiarował nam Ŝycie wieczne, zba-
wienie. Triduum Paschalne powinno być okresem szczególnym, czasem wyciszenia, modlitwy oraz rozwaŜania wielkich rzeczy jakich 
dokonał Jezus Chrystus. W wielu krajach Wielki Czwartek, Piątek, Sobota i Niedziela Zmartwychwstania, a więc dni Świętego Tridu-
um Paschalnego są wolne od pracy, aby chrześcijanie mogli swobodnie uczestniczyć w pięknej liturgii, która odbywa się w kościołach. 
Naszym chrześcijańskim obowiązkiem jest w tych dniach Ŝywe uczestnictwo w tej liturgii, która odtwarza wydarzenia związane z ta-
jemnicą odkupienia rodzaju ludzkiego, pobudza do refleksji i wielkiej wdzięczności, doprowadza do pojednania w sakramencie Pokuty 
i odnawia w Kościele pierwotną gorliwość w słuŜbie BoŜej. Triduum Paschlne rozpoczynamy od Mszy Wieczerzy Pańskiej a kończy-
my II nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania.  
WIELKI CZWARTEK 
Wieczorem odbywa się Msza Wieczerzy Pańskiej, która upamiętnia ostatnią wieczerzę Jezusa z uczniami oraz ustanowienie sakrmentu 
Eucharystii oraz kapłaństwa. Po Mszy św. Najśw. Sakrament zostaje przeniesiony do ciemnicy. Rozpoczyna się adoracja Najśw. Sak. 
WIELKI PIĄTEK 
W godzinach popołudnowych odbywa się wielkopiątkowa liturgia, która składa się liturgii słowa, adoracji krzyŜa, komunii św. oraz 
procesji i przeniesieniu Najśw. Sakramentu do Grobu Pańskiego. W tym dniu zobowiązuje ścisły post i w szczególny sposób rozwaŜa 
się mękę i śmierć Pańską. 
WIELKA SOBOTA 
Jest dniem zstąpienia Chrystusa do piekieł. W tym dniu nie odprawia się Mszy św., tradycjnie rano w kościołach śpiewana jest ciemna 
jutrznia, święcone są pokarmy oraz trwa adoracja Najśw. Sakramentu wystawionym w Grobie Pańskim. 
WIELKA NOC- NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA.Wieczorem w sobotę, po zachodzie słońca sprawowana jest Wigilia Pas-
chalna. Rozpoczyna się Wielkanoc, świętujemy zmartwychwstanie Chrystusa. Wigilia Paschalna składa się z liturgi ognia, Słowa, wo-
dy oraz liturgii Eucharystii. 
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Liturgia Słowa BoŜego 

Ewangelia na rozpoczęcie procesji z palmami Mk 11,1-10   
Wjazd Jezusa do Jerozolimy  
Gdy się zbliŜali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, 
Jezus posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: „Idźcie do 
wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie 
oślę uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. OdwiąŜcie 
je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, 
powiedzcie: «Pan go potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem»„. 
Poszli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Od-
wiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali ich: „Co to ma znaczyć, 
Ŝe odwiązujecie oślę?” Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus pole-
cił. I pozwolili im. Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na 
nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na 
drodze, a inni gałązki zielone ścięte na polach. A ci, którzy Go po-
przedzali i którzy szli za Nim, wołali: „Hosanna. Błogosławiony, 
który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca na-
szego Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokościach.”. 

PIERWSZE CZYTANIE  Iz 50,4-7        
Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z po-
mocą strudzonemu przez słowo krzepiące. KaŜdego rana pobudza me 
ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie 
oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki 
moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i 
opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, 
dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, Ŝe wstydu nie doznam. 

PSALM RESPONSORYJNY:  

Ps 22,8-9.17-18a.19-20.23-24  

BoŜe mój, BoŜe, czemuś mnie opuścił? 

DRUGIE CZYTANIE  Flp 2,6-11                 
Chrystus Jezus istniejąc w postaci BoŜej, nie skorzystał ze sposobności, 
aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy 
postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w tym co zewnętrzne 
uznany za człowieka, uniŜył samego siebie, stawszy się posłusznym aŜ do 
śmierci, i to śmierci krzyŜowej. Dlatego teŜ Bóg wywyŜszył Go nad 
wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa 
zgięło się kaŜde kolano istot niebie-
skich i ziemskich, i podziemnych, i aby 
wszelki język wyznał, Ŝe Jezus Chrystus 
jest Panem ku chwale Boga Ojca. 

EWANGELIA KRÓTSZA         
Mk 15, 1-39  

+ - słowa Chrystusa  
E. - słowa Ewangelisty  
I. - słowa innych osób pojedynczych  
T. - słowa kilku osób lub tłumu  
Jezus przed Piłatem  
E. Wczesnym rankiem arcykapłani 
wraz ze starszymi i uczonymi w Pi-
śmie i cała Wysoka Rada powzięli 
uchwałę. Kazali Jezusa związanego 
odprowadzić i wydali Go Piłatowi. Piłat zapytał Go: I. Czy Ty jesteś 
królem Ŝydowskim? E. Odpowiedział mu: + Tak, Ja nim jestem. E. 
Arcykapłani zaś oskarŜali Go o wiele rzeczy. Piłat ponownie Go 
zapytał: I. Nic nie odpowiadasz? ZwaŜ, o jakie rzeczy Cię oskarŜają? 

E. Lecz Jezus nic juŜ nie odpowiedział, tak Ŝe Piłat się dziwił.  
Jezus odrzucony przez swój naród  
Na kaŜde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, 
którego Ŝądali. A był tam jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z 
buntownikami, którzy w rozruchu popełnili zabójstwo. Tłum przy-
szedł i zaczął domagać się tego, co zawsze im czynił. Piłat im odpo-
wiedział: I. Jeśli chcecie, uwolnię wam króla Ŝydowskiego? E. Wie-
dział bowiem, Ŝe arcykapłani wydali Go przez zawiść. Lecz arcyka-
płani podburzyli tłum, Ŝeby uwolnił im raczej Barabasza. Piłat po-
nownie ich zapytał: I. CóŜ więc mam uczynić z Tym, którego nazy-
wacie królem Ŝydowskim? E. Odpowiedzieli mu krzykiem: T. 
UkrzyŜuj Go! E. Piłat odparł: I. Co więc złego uczynił? E. Lecz oni 
jeszcze głośniej krzyczeli: T. UkrzyŜuj Go! E. Wtedy Piłat, chcąc 
zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i 
wydał na ukrzyŜowanie.  
Król wyśmiany  
śołnierze zaprowadzili Go na wewnętrzny dziedziniec, czyli preto-
rium, i zwołali całą kohortę. Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wie-
niec z ciernia, włoŜyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: T. 
Witaj, królu Ŝydowski! 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 włoŜyli na Niego własne Jego szaty.  
Droga krzyŜowa  
Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyŜować. I przymusili nieja-
kiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracał z 
pola i właśnie przechodził, Ŝeby niósł krzyŜ Jego. Przyprowadzili Go 
na miejsce Golgota, to znaczy Miejsce Czaszki.  
UkrzyŜowanie  
Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz On nie przyjął. Ukrzy-
Ŝowali Go i rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, 
co który miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy Go ukrzyŜowali. 
Był teŜ napis z podaniem Jego winy, tak ułoŜony: Król Ŝydowski. 
Razem z Nim ukrzyŜowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, 
drugiego po lewej Jego stronie. Tak wypełniło się słowo Pisma: W 
poczet złoczyńców został zaliczony.  
Wyszydzenie na krzyŜu  
Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali głowami, 
mówiąc: T. Ej, Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go 
odbudowujesz, zejdź z krzyŜa i wybaw samego siebie. E. Podobnie 
arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie drwili między sobą i mówili: 
T. Innych wybawiał, siebie nie moŜe wybawić. Mesjasz, król Izraela, 
niechŜe teraz zejdzie z krzyŜa, Ŝebyśmy widzieli i uwierzyli. E. LŜyli 
Go takŜe ci, którzy byli z Nim ukrzyŜowani.  
Śmierć Jezusa  
A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aŜ do 
godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym 
głosem: + Eloi, Eloi, lama sabachthani. E. To znaczy: BoŜe mój, 
BoŜe mój, czemuś Mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, sły-
sząc to, mówili: T. Patrz, woła Eliasza. E. Ktoś pobiegł i napełniw-
szy gąbkę octem, włoŜył na trzcinę i dawał Mu pić mówiąc: I. Po-
czekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, Ŝeby Go zdjąć z krzyŜa. 
E. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha.  
Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie.  
Po śmierci Jezusa  
A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Setnik zaś, 
który stał naprzeciw, widząc, Ŝe w ten sposób oddał ducha, rzekł:. 
Prawdziwie, ten człowiek był Synem BoŜym. 

 Pasja 
W ludzkim Ŝyciu na ziemi miesza się upadek i triumf, radość i łzy, rozpacz i nadzieja. W dzisiejszej liturgii zwracają naszą uwagę dwa akcenty: 
uroczyste wejście z palmami i śpiewem psalmu pozdrawiającego Pana, oraz pełne powagi i zadumy czytanie męki Chrystusa, – czyli Pasja. W 
chwilach radości i szczęścia uwaŜamy, Ŝe tak zawsze być powinno, Ŝe to nam się naleŜy. Ale kiedy smutek nas ogarnie, wtedy stawiamy BoŜej 
Opatrzności pytanie: „dlaczego”. Czy nie mogę umrzeć dopiero jutro? Ja dzisiaj mam spotkanie! Czytany dzisiaj list św. Pawła do Filipian 
mówi o cierpieniach Mesjasza i ich sensie: „Ogołocił samego siebie, stawszy się posłusznym aŜ do śmierci. Dlatego teŜ Bóg wywyŜszył Go 
nad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano”. Finałem drogi Jezusa do chwały był 
oszczerczy proces, potępienie, męka i krzyŜ. Przez to wszystko wszedł do chwały Ojca (Ew.) „i zrodził nas na nowo do Ŝywej i niezniszczalnej 
nadziei” (św. Piotr). Czas nam dany leczy rany, odmienia przyjaciół, powala mocarzy, a biednych na tronie umieszcza. Wszystkim pozostawia 
nadzieję w ostateczne zwycięstwo, tymczasem prorok zachęca: „Wy wszyscy, co idziecie przez drogę, patrzcie i oglądajcie – czy jest boleść 
jako boleść moja?” 
J.J. Pawlik 
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LITURGIA 
 

Msze św.   
w niedziele: 

7.00; 8.30; 10.00;  
11.30; 13.00; 18.00 

Msze św. w dni   
powszednie: 

7.00; 8.00; 18.00 
 

Nowenna i naboŜeń-
stwo do M.B. Nie-
ustającej Pomocy  
-środa godz. 18.00  

 
Msza zbiorowa 
z wypominkami                      

- piątek godz. 18.00 
 

Kancelaria czynna        
od poniedziałku do 

piątku   
w godz: 16.00-17.30  

Tel./fax. (022) 613-07-
20 
 

Biskup diecezji: 
J. E. Ks. Abp 
Henryk Hoser 

 
Proboszcz: 

Ks. Marek Doszko 
Wikariusz: 

Ks. Sławomir Kielczyk 
Rezydent: 

Ks. Mariusz Wedziuk 
Zakrystianka: 
siostra ElŜbieta  

Łaniewska 
 

Wpłaty na budowę 
kościoła p.w. św. 
Benedykta moŜna 

dokonywać na    
konto: 

Parafia Matki BoŜej           

Królowej Polski  

ul.  Rzeźbiarska 46 

04-620 Warszawa 

CITI Bank Handlowy 

w  Warszawie 

75 1030 1654 0000  
000 3405 5000 

z dopiskiem 

"Na budowę kościoła p.w. 
św. Benedykta w Wawrze 

-  
Sadulu" 

Ogłoszenia 

VI Niedziela Wielkiego Postu 
5 kwietnia 2009 r. 

• Serdecznie dziękujemy za przygotowanie Dnia Pa-
pieskiego oraz liczną obecność parafian w  naboŜeń-
stwie papieskim. 

• RównieŜ dziękujemy za Drogę KrzyŜową ulicami 
Anina. Szczególne podziękowania dla policji, harce-
rzy oraz młodzieŜy anińskiej. 

• Dziś przypada Niedziela Palmowa, zwana równieŜ 
Niedzielą Męki Pańskiej. Wspominamy w tym 
dniu uroczysty, królewski wjazd Jezusa do Jerozoli-
my oraz w szczególny sposób rozwaŜamy Jego 
Mękę.  Dzień ten, rozpoczyna w Kościele Wielki 
Tydzień.  

• Bardzo zachęcamy do licznego udziału w liturgii 
Wielkiego Czwartku godz.18, Wielkiego Piątku 
godz. 18 i Wielkiej Soboty godz. 20, gdyŜ w te dni 
wspominamy najświętsze dla nas chrześcijan wyda-
rzenia z Ŝycia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystu-
sa. 

• Ofiary składane podczas adoracji krzyŜa w Wielki 
Piątek są przeznaczone na utrzymanie miejsc świę-
tych w Palestynie. 

• Na Liturgię Wigilii Paschalnej przynosimy ze sobą 
świece. Podczas Liturgii dokonamy odnowienia 
przyrzeczeń chrzcielnych. (prosimy świece zabez-
pieczyć przed kapaniem parafiny) 

• Dziś podczas kaŜdej Mszy św. odbędzie się poświę-
cenie palm. Zachęcamy do nabywania palm przed 
kościołem.  

• Dziś zbieramy skarbonki z naszą wielkopostną jał-
muŜną. Ofiary przekaŜemy chorym dzieciom z Cen-
trum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. 

• Dziś Komisja Chartatywna organizuje zbiórkę Ŝyw-
ności i ofiar na przygotowanie paczek świątecznych 
dla osób najbardziej potrzebujących. Kosze na pro-
dukty będą wystawione przy wejściu do kościoła.   

• Dziś zespół fletowy i koło dziennikarskie ze SP Nr. 
218  zaprasza na koncert pt. „Polskie pieśni pasyj-
ne”. Początek godz. 16.30 

• Zapraszamy dziś na ostatnie w tym roku naboŜeń-
stwo Gorzkich śali z nauką pasyjną, o godz. 17.15  

• Koło Przyjaciół Radia Maryja z parafii w Międzyle-
siu zaprasza 6 kwietnia na spotkanie w Kobyłce w 
kościele pw. Świętej Trójcy. 

• W kaŜdy  poniedziałek po wieczornej Mszy św. 
wystawienie Najświętszego Sakramentu i godzinna 
Adoracja.   

• W piątek rozpoczynamy Nowennę do Miłosierdzia 
BoŜego. 

• W Wielki Piątek podczas Liturgii o godz. 18 dziad-
kowie i babcie wręczają krzyŜe swoim wnukom i 
wnuczkom przygotowującym się do I Komuni św. 
KrzyŜe prosimy przynieść z domu. 

• Schola parafialna poszukuje głosów męskich i Ŝeń-
skich, młodzieŜ i dorosłych do śpiewu w Wielkim 
Tygodniu. Wszystkich zainteresowanych prosimy o 
kontakt pod tel. 507-480 -055 (Katarzyna) lub 504-
242-859 (Anna) 

• Spotkanie prowadzone przez p. Jana Ogrodzkiego 
pt.: „Kielich mój pić będziecie” zostało przeniesone 
na 17 kwietnia. Zapraszamy. 

• Tradycyjnie w Święto Miłosierdza BoŜego 19 
kwietnia jest organizowana autokarowa pielgrzymka 
do Saktuarium Miłosierdzia BoŜego w Krakowie–
Łagewnikach. Wyjazd o godz. 5.15 z parafialnego 

parkingu.  Zapisy u p. Stanisława Skowrońskiego, 
ul. Rzeźbiarska 65, tel. 812-52-24  

•  Zapisy do Przedszkola Nr. 233 w Warszawie, ul. 
Pazińskiego 11A na rok szkolny 2009/2010 odbę-
dą się w dniach: 18 marca—8 kwietnia 2009 drogą 
elektroniczną. Szczegółowe instrukcje na stronie 
www.edukacja.warszawa.pl 

•  Wszystkich naszych motocyklistów, którzy chcą 
rozpocząć nowy sezon motocyklowy uroczystą 
Mszą św. na Jasnej Górze zaprasza ks. Proboszcz 
do wspólnego wyjazdu w Niedzielę Przewodnią o 
godz. 5.30 z parafialnego parkingu. 

• Pomocą w tegorcznej spowiedzi wielkopostnej 
niechaj będzie broszurka: Rachunek Sumienia. 

Owa broszurka jest wyłoŜona przy drzwiach wej-
ściowych.  

• Subskrpycja na zakup ksiąŜki O Starym Aninie—

inaczej. Przewodnik towarzysko-historyczny i nie 

tylko. Więcej inormacji i zapisy  tel: (22) 812-04-
55 

ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁśEŃSKIE:  
• Hubert Piotr Łazarczyk, kawaler z parafii M.B. Czę-

stochcowskiej z Zielonki, i Marta Teresa Bronia-
towska, panna z par. tutejszej  

• Bartosz Białokozowicz, kawaler z parafii MB Nieusta-
jącej pomocy w Warszawie i Magdalerna Cieślak, 
panna z parafii tutejszej 

 
Z prasy katolickiej… 
„Idziemy”      
Artykuł z naszym byłym parafianinem opatem z 
Tyńca o. Bernardem Sawickim. Wielkanoc czy 
Pascha? – Przyjście do kościoła tylko w Niedzielę 
Zmartwychwstania jest jak obejrzenie na filmie samego 
tylko happy endu.     
Co nam dała śmierć Chrystusa na krzyŜu? – Nawet 
bardzo wzniosłe przeŜycia duchowe są tylko dewociar-
stwem, jeśli nic z nich nie wynika. – pisze w kolejnym 
rozwaŜaniu rekolekcyjnym o. Jacek Salij OP. 
„Gość Niedzielny”     
Zadanie na Wielki Tydzień- W liturgii Niedzieli Palmo-
wej przeŜywamy dziwne połączenie radości i smutku. 
Najpierw wspominamy uroczysty wjazd Chrystusa do 
Jerozolimy, wśród wiwatów, okrzyków i gestów radości, 
a zaraz potem, w czasie Mszy św., czytany jest opis męki 
Jezusa. W jednej chwili znika radość. Wiesława Dąbrow-
ska-Macura  
Gdzie siedzi leń?- Wielki Post 2009 - lenistwo Wbrew 
pozorom, nie tylko na tapczanie. Leniwy zniechęca się 
trudnościami, marnuje czas, talenty, ostatecznie Ŝycie. 
Duchowe lenistwo, zwane acedią, prowadzi do głębokie-
go smutku, a nawet do nienawiści do własnej wielkości. 
ks. Tomasz Jaklewic. 
śeby był wielki - Święto tygodnia: Wielki Tydzień Myśl: 
Warto powalczyć, aby w te święte dni sercem pozostać 
przy naszym Zbawcy.  Ks. Tomasz Jaklewicz 
„Niedziela” 
 Na ratunek Ŝyciu - W ciągu roku na świecie ok. milion 
osób popełnia samobójstwo. W chwili jego popełnienia 
człowiekowi musi towarzyszyć stan beznadziejności; 
chwila krytyczna tu i teraz, połączona z agresją, wrogo-
ścią i impulsywnością, daje takie zachowania. W jaki 
sposób moŜna nieść ratunek Ŝyciu, zatrzymując te za-
trwaŜające statystyki? Agnieszka Strzępka 
Niezłomny, mimo prób złamania - Jakie represje stosowano 
wobec ks. Jerzego? Dotknęły go m.in.: szkalowanie w prasie, 
wezwanie na komendę MO, rewizje, podrzucanie kompromitują-
cych materiałów, areszt, w końcu próby pozbawienia Ŝycia. 
Prześladowanie i zwalczanie ks. Popiełuszki stanowiło 
część planu walki z Kościołem. Milena Kindziuk  

Święty Michale Archaniele! wspomagaj nas w walce ze złem, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha 
bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szata-
na i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krąŜą, mocą BoŜą strąć do piekła. Amen.  
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INTENCJE MSZALNE 

Marczak, Magdalena, ks. Prob. Kalisak 
Wielki Czwartek-9 kwietnia 

 

1800   MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ 
 

 Wielki Piątek Męki Pańskiej-10 kwietnia 
 

 1800  LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ  
   

Wielka Sobota- Wigilia Paschalna- 11 kwietnia 
 

2000  WIGILIA PASCHALNA 
 

 I Niedziela Wielkanocna;  
Zmartwychwstanie Pańskie- 12 marca 

600  Rezurekcja; za parafian;  
830  +Józef i Józefa(k) Pełka, Maria, Michał, Stanisław, Mikołaj, 
Władysław, Józef Wochniak  
1000 + Zygmunt, Mieczysław, Genowefa i Barbara   

1130   + Marian Fluksik i jego rodzice  
1300 zbiorowa: chrzest: Zuzanna Zofia Marszycha, Helena Kry-
styna Baran, Fabian Eugeniusz i Milena 
Irena Zakrzewscy; - o zdrowie i BoŜe błog. 
dla Palomki(k), Beaty, Eulali i Zbigniewa 
Fronców;  + męŜa Jerzego Musztyńskiego, 
rodziców Stanisławy i Jana Kołodziejczy-
ków, braci Jerzego, Mariana, Tadeusza 
Kołodziejczyków, siostrę Jadwigi Gawroń-
skiej-Urdel z d. Kołodziejczyk, dziadków 
Adama i Weroniki Kołodziejczyk, rodzi-
ców Hipolity(k) i Franciszka Melsztyńskich 
i c.r. Melsztyńskich  
1800 + Sergiusz Tomaszewski w 12 r. śm.  
 

VI Niedziela Wielkiego Postu;  
Niedziela Palmowa- 5 kwietnia 

 700  za parafian;  
830  + Zofia Dymek w 5 r. śm. 
 1000  Intencja Radia Maryja 

1130  + Bogumiła Trzeciakowska w 17 r. śm.  
1300 zbiorowa:  + Danuta i Stanisław Niewiaroscy, Barbara Gi-
balska; + Antonina śebrowska w 30 dni po śm.; + Ludwik Milik 
w 30 dni po śm. 
1800 – o zdrowie i BoŜe błog. dla Krzysztofa i Jadwigi w 30 r. 
ślubu oraz ich dzieci, c.r. Radzikowskich 
  

  Poniedziałek Wielkiego Tygodnia- 6 kwietnia 
700  int. zajęta 
800  +Janina Kozakiewicz 
1800  + Wiesław Zalewski w 13 r. śm.  

 
   Wtorek Wielkiego Tygodnia -7 kwietnia 

700  int. wolna 
800 + Edward Saganek 

1800+ Maria i Wacław Ziółkowscy 
 

 Środa Wielkiego Tygodnia – 8 kwietnia 
700 – dz. w 86 r. urodzin z prośbą o opiekę NMP dla Teresy Ro-
kickiej 
800   - o BoŜe błog. dla Agaty i Grzegorza w przygotowaniu do 
sakramentu małŜeństwa 
1800  zbiorowa: - w intencji wynagradzającej Najśw. Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całego świata; - o intronizacje Najśw. Serca 
Pana Jezusa w naszych sercach, rodzinach, parafii, ojczyźnie  i 
całym świecie; - o łaskę powrotu do zdrowia i opiekę Matki Bo-
Ŝej dla Agnieszki, Teresy i Józefy; + Ryszard i Janina Krupińscy; 
+Władysław i Bogusław Trojan; + Wojciech Ambroziak, Teresa 
Ambroziak, c.r. Ambroziaków; + Bolesław Jóźwik, Stanisław 

Zgodnie z prośbą niektórych parafian, zamieszczmy wiersze, 
które były cytowane w czasie wielkopostnych rekolekcji przez 
ks. Grzegorza Walkiewicza. 

 Ostatni dzień Ŝycia 
W ostatnim dniu Ŝycia, gdy słońce zajdzie juŜ na zawsze, 
a ja uchodzić będę w noc śmierci, chcę powiedzieć: 
Wszystko jest dobre. 
Wszystko jest w porządku. 
Nie jestem martwy. 
Idę jedynie na drugi brzeg. 
śycie się zmienia. 
Ono będzie pełniejsze, intensywniejsze, nieograniczone. 
Nie będzie juŜ więcej ciemności i smutku. 
Tylko powiew boskiego Ŝycia, 
przez który zostanie łagodnie wchłonięty. 
Wszystko będzie światłem. 
Wszystko będzie miłością. 
Ziemia nie jest w stanie niczego mi uczynić. 
U Boga spełnią się wszystkie marzenia. 
Mogę być tylko wdzięczny. 
Moje szczęście jest pełne. 
śyje. Jestem spokojny, 
PoniewaŜ znajduje się w ramionach 
Nieskończonego miłującego Boga. 
 Phil Bosmans 

 

  Recepta na cały rok 
Bierzemy dwanaście miesięcy,  
oczyszczamy je dokładnie 
z goryczy, chciwości, małostkowości i lęku,  
po czym rozkrajamy kaŜdy miesiąc 
na 30 lub 31 części, tak, aby zapasu  

wystarczyło dokładnie na cały rok. 
KaŜdy dzień przyrządzamy osobno 
z jednego kawałka pracy 
i dwóch kawałków pogody i humoru. 
Do tego dodajemy trzy duŜe łyŜki 
nagromadzonego optymizmu, 
łyŜeczkę tolerancji, 
ziarenko ironii i odrobinę taktu 
Następnie całą masę polewamy dokładnie 
duŜą ilością miłości. Gotową potrawę  
przyozdabiamy bukietem uprzejmości 
i podajemy codziennie z radością 
i filiŜanką dobrej, orzeźwiającej herbatki. 
Katharina Elizabeth Gorthe 

 
 Dlaczego 

Dlaczego spoglądam zawsze w tę drugą stronę? 
Dlaczego myślisz, Ŝe inni mają więcej szczęścia? 
Tak łatwo twierdzisz, Ŝe innym się powiodło lepiej. 
Ten drugi brzeg wydaje Ci się zawsze piękniejszy. 
MoŜe dlatego, Ŝe jest od Ciebie oddalony 
A ty patrzysz jak skamieniały 
Zauroczony tym pięknym widokiem. 
Czy przyszło kiedyś Ci na myśl, Ŝe na drugim brzegu 
Inni takŜe na Ciebie patrzą i sądzą, 
Ŝe to Ty masz więcej szczęścia? 
Oni takŜe zauwaŜają wyłącznie 
Twoją lukrowana stronę  
Mniejszych i większych 
Trosk i kłopotów  nie znający 
Szczęście nie leŜy na drugim brzegu. 
Twoje szczęście znajduje się w Tobie. 

Piórem pisanne 


