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Prawidło tygodnia:
„Tylko krzyże dadzą pewność w dniu sądu. Kiedy nadejdzie ten dzień, jakże
będziemy szczęśliwi z powodu naszego bólu, dumni z naszych upokorzeń i
bogaci w nasze ofiary.”
- św. Jan Maria Vianney

CZYTANIE I
Iz 50, 4-7
Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że nie doznam
wstydu
Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu krzepiącym słowem. Każdego 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 mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz
i wiem, że wstydu nie doznam.
Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?
Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie
patrzą, *
wykrzywiają wargi i potrząsają głowami:
«Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli, *
niech go ocali, jeśli go miłuje».
Sfora psów mnie opadła, *
otoczyła mnie zgraja złoczyńców.
Przebodli moje ręce i nogi, *
policzyć mogę wszystkie moje kości.

Dzielą między siebie moje szaty *
i los rzucają o moją suknię.
Ty zaś, Panie, nie stój z daleka, *
pomocy moja, śpiesz mi na ratunek.
Będę głosił swym braciom Twoje imię *
i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych:
«Chwalcie Pana, wy, którzy Go wielbicie,
niech sławi Go całe potomstwo Jakuba, *
niech się Go lęka całe potomstwo Izraela».

CZYTANIE II
Flp 2, 6-11
Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył
Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby
na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi,
stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka,
uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad
wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i
ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest
Panem – ku chwale Boga Ojca.

Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, i to
śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię.

Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, i to
śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię.

EWANGELIA
Mk 15, 1 – 39
+ – słowa Chrystusa
E. – słowa Ewangelisty
I. – słowa innych osób pojedynczych T. – słowa kilku osób lub tłumu
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według Świętego Marka
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. 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.
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. 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. 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. 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. 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. 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.

Rozważanie
Medytacja
Wieczorem 21 lutego w Radiu Warszawa ktoś uczył jak przygotować
Medytację. Należy kilka razy zajrzeć do Ewangelii, nie do komentarza, mówił, do Ewangelii. Wieczernik, byłem w 1995 r. I ustanowienie Eucharystii.
Mamy obecnie w Kościele temat Eucharystii do nauczania. Jezus w Ogrójcu,
byłem, modli się i przeżywa swoją mękę. Pojmanie Jezusa. Jezus przed Piłatem. Jezus odrzucony przez swój naród. Jezus na Golgocie, byłem, Ukrzyżowanie, wyszydzanie, śmierć Jezusa, pogrzeb. Józef z Arymatei, kupił płótno i
owinął Ciało Jezusa. To jest medytacja na cały dzisiejszy dzień, na cały Wielki Tydzień, Na całe życie. Na krzyżu Jezus dokonał zbawienia, mówiłem już
w Pierwszą Niedzielę Postu w tym roku. Polska pisarka dała tytuł z dzisiejszej Ewangelii swojej powieści pt. - „Kamienie wołać będą”. Jan Paweł II mówił do młodzieży w Niedziele Palmową, bo to ich dzień dzisiaj: - „Jeśli ci
umilkną, kamienie wołać będą. Jednakże oni nie milczą! Patrzymy z zadziwieniem na to, jak młodzi podnoszą głos. Nie pozwalają przemawiać samym
kamieniom, nie pozwalają zamieniać świątyń Boga Żywego w zabytki muzealne. Przemawiają żywym głosem. Przemawiają na różnych miejscach ziemi” / Jan Paweł II, Homilie, 2011, s. 182 /.
Ewangelie są opowiadaniami męki poprzedzonym rozszerzonym wstępem. W Ewangelii Marka opis męki Chrystusa zajmuje naczelne miejsce.
Jezus poniósł nasze grzechy na krzyż. Na Kalwarii poganin setnik rzymski
mówi najdoskonalsze wyznanie: „Prawdziwie, ten Człowiek był Synem Bożym”.
Słodkie belki, słodkie gwoździe, Co dźwigają ciężar słodki. Schyl gałęzie,
drzewo wzniosłe, Ulżyj członkom tak rozpiętym / Jutrznia na Wielki Tydzień /. Ach mój Jezu jak Ty klęczysz w Ogrójcu zakrwawiony. Tam Cię
Anioł w smutku cieszy, z skąd był świat pocieszony / Pieśni Postne /.
Dobra noc, Głowo święta Jezusa mojego.
Krzyżu święty nade wszystko, Drzewo przenajszlachetniejsze,
Ogrodzie Oliwny, widok w tobie dziwny.
Zawitaj ukrzyżowany. Jezu Chryste przez Twe rany,
Królu na niebie, prosimy Ciebie,
Ratuj nas w każdej potrzebie.
Książka „Smak winnic Twoich”, którą otrzymałem od jednego z kolegów
na ostatnim roku w Seminarium na imieniny, wtedy 13 listopada, to jest wybór liryki religijnej zachodu:
Rozpoznasz drzewo to kanciaste
po kształcie tym nie nazbyt
zwykłym kiedy rozkłada

dwa konary
także kanciaste gdzie poczęły
bić na trwogę
pulsy ukryte wśród arterii
aż się tunele ciemne ciała
wypełnią mrowiem
tłumu zdjętego nagłym lękiem /Jean Cocteau, s.81 /
Poetka przysłała mi wiersz, w którym tak patrzy na ręce księdza w czasie
Mszy Świętej:
Ręce przed sobą
ku Ramionom Rozpiętym / S. Bożena Anna Flak, Pomost, 2020 /.
Katolicki krytyk literacki w PRL, wydawał książki Polska poezja na emigracji, uczył mnie języka polskiego w szkole średniej w Warszawie, miał w
telewizji recenzje literackie dla nauczycieli, napisał o egzystencjalizmie, że
„Życie bez nadziei jest nieprawdą” / Zygmunt Lichniak, Monologi kibica literackiego, 1958, s. 194 /. „W Chrystusie wszyscy mają prawo do nadziei.
Nadziei, która rodzi się z wiary. W dzisiejszej Ewangelii znajdujemy ukazaną
w sposób szczególny tę nadzieję, która rodzi się z wiary w Jezusa Chrystusa” / Jan Paweł II, Homilie /.
ks. Stanisław Stradomski
***
Ogłoszenia Parafialne - cz. 1/3

1.Dzisiejsza Msza św. inicjacyjna dzieci komunijnych o godz. 15.00 została
odwołana.
2.Nowe obostrzenia sanitarne zobowiązują nas do zmniejszenia liczby
miejsc dostępnych w kościele do 25, licząc łącznie z chórem zakonnym dostępnym poza Mszami z udziałem całej wspólnoty Sióstr. W tej liczbie nie są
ujęte osoby już zaszczepione i po przebytej w ostatnich miesiącach chorobie
Covidowej. Musimy jednak w nadchodzących pierwszych trzech dniach
Wielkiego Tygodnia wprowadzić ścisły rygor dostępności do wnętrza kościoła, dlatego prosimy o zastosowanie się do ilości miejsc wyznaczonych
przez znaną już zasadę obrazka pobieranego przy wejściu. Msze św. sprawowane o godz. 6.30 w tych dniach będą zarezerwowane wyłącznie dla wspólnoty Sióstr Nazaretanek. Kościół będzie otwierany od godz. 7.30, a adoracja
Najświętszego Sakramentu będzie dostępna dopiero od godz. 17.00.
3.Inna sytuacja będzie dotyczyć obchodów Triduum Paschalnego, gdzie dostępność miejsc zmniejszy się do 20 osób. Dlatego wprowadzamy telefoniczną rezerwację miejsc wewnątrz świątyni na Wielki Czwartek, Wielki
Piątek i Wigilię Paschalną, którą odprawimy w Wielką Sobotę. Każdy będzie
mógł zarezerwować dla siebie możliwość osobistego udziału w jednym nabożeństwie dzwoniąc od poniedziałku do kancelarii parafialnej w godzinach
jej otwarcia. Osoby, które z powodu braku miejsca nie będą mogły dostać

Ogłoszenia Parafialne - cz. 2/3
się do wnętrza, zapraszamy na Triduum Paschalne na dziedziniec szkolny i
parafialny od strony ul. Nowosieleckiej, gdzie będzie zapewniony udział w
liturgii poprzez nagłośnienie miejsca oraz możliwość przyjęcia Komunii św.
Można przyjść z własnym siedziskiem lub skorzystać z ławeczek dostępnych
na tym terenie, z zachowaniem wymaganego dystansu (1,5 m). Bardzo prosimy o poważne potraktowanie tych zaleceń. Podczas Triduum Paschalnego
(1/2/3 IV) nie będzie Mszy św. w godzinach porannych, a kancelaria parafialna będzie nieczynna.
4.W Wielki Czwartek (1 IV) zapraszamy tylko na godz. 18.30. W Wielki Piątek (2 IV) odbędą się dwie liturgie: dla dzieci (z towarzyszeniem Rodzica lub
opiekuna) o godz. 16.00 i dla pozostałych o godz. 18.30. Teren dziedzińca
będzie dostępny tak jak przed chwilą to opisano. Adoracja Pana Jezusa w
grobie w Wielki Piątek będzie niedostępna w godz. od 14.00 do 15.00. Nie
będzie też nocnych Adoracji w Wielki Czwartek i Piątek. Przypominamy, że
w Wielki Piątek wszystkich wierzących, którzy rozpoczęli 18 lat a nie ukończyli 60. roku życia, obowiązuje post ścisły, czyli możliwość spożycia tylko
jednego posiłku do syta z wykluczeniem pokarmów mięsnych.
5.W Wielki Piątek rozpoczniemy też Nowennę przed Niedzielą Miłosierdzia
Bożego. Na wspólną modlitwę z tekstami objawień zapraszamy codziennie
od Wielkiego Piątku na godz. 18.00.
6.Nagłośniony dziedziniec szkolny i parafialny (dostępny od ulicy Nowosieleckiej) będzie także miejscem tegorocznego święcenia pokarmów. Chcemy
je zorganizować w bardzo zmodyfikowany sposób. Dla każdej przychodzącej
rodziny i domostwa będzie przygotowany osobny stolik. Stoliki będą ustawione jeden za drugim w odległości 1,5 m (w jednym rzędzie). Trzeba będzie
dojść do najdalszego wolnego stolika i tam postawić swój koszyk. Kiedy
wszystkie stoliki zostaną zajęte przez osoby przynoszące swoje pokarmy, kapłan dokona ich poświęcenia. Reszta osób będzie musiała poczekać do następnej tury przed bramą (również z zachowaniem dystansu) wzdłuż ulicy
Nowosieleckiej. Zgodnie z zasadą bezpiecznej cyrkulacji - dojście na miejsce
błogosławieństwa pokarmów będzie możliwe tylko przez I. (tzw. szkolną)
bramę, a opuszczenie terenu będzie możliwe tylko przez furtkę oraz II.
(dalszą) bramę (usytuowaną przy Domu parafialnym). Unikniemy w ten
sposób przypadkowego kontaktu z innymi uczestnikami obrzędu. Święcenie
pokarmów rozpocznie się w sobotę (3 IV) o godz. 8.00, a zakończy o godz.
17.00. W kościele w tym samym czasie będzie trwać adoracja Pana Jezusa w
Grobie i możliwość spowiedzi św. Na Wigilię Paschalną w sobotę zapraszamy na godz. 20.00. Teren pozostanie nagłośniony aż do Poniedziałku.
7.W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie będziemy organizować procesji rezurekcyjnej. Błogosławieństwo przed oraz po Rezurekcji dokona się
wewnątrz kościoła, na schodach przed kościołem i zostanie udzielone zebra-

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 29 III
6.30 + S. Robertę GARCZYŃSKĄ
8.00 + Waldemara DOLECKIEGO
17.30 ++ Marię, Lucjana, Krzysztofa,
DYMPNĘ i Kazimierza
17.30 + Ignacego NOWACKIEGO
18.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Najśw. Rodziny dla Anny WILK
WTOREK 30 III
6.30 + Eligiusza TRAFANKOWSKIEGO
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
17.30 O Boże błogosławieństwo dla Urszuli z rodziną oraz za + Jana
17.30
18.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marii JELENIEWSKIEJ z okazji 20 urodzin
ŚRODA 31 III
6.30 + Zofię
8.00
17.30
17.30
18.30 Intencja zbiorowa do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy:
•
+ Joannę CHOCHEL
Koniec Wielkiego Postu
Triduum Paschalne
CZWARTEK 1 IV – WIELKI
CZWARTEK
18.30 O świętość życia dla kapłanów
18.30 ++ Helenę i Bolesława WALO
oraz ++ Helenę, Piotra, Zygmunta i Edmunda OSTRYSZ
18.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
18.30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla
Wandy DREWNIAK i za jej rodzinę
18.30 + Stanisławę KRUPIŃSKĄ

Ogłoszenia Parafialne - cz. 3/3

PIĄTEK 2 IV – WIELKI PIĄTEK
18.30 LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU
SOBOTA 3 IV – WIELKA SOBOTA
20.00Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o dalszą Bożą opiekę pomoc
dla pewnych osób
20.00+ Hipolita SULEJA (greg 1)
20.00+ Teresę NOSOWICZ (greg 1)
20.00+ Józefa (m) PRZYCHODZEŃ
(greg 1)
20.00W int. dr. Katarzyny BROCZEK
Okres Wielkanocny
NIEDZIELA 4 IV - UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO
6.00 REZUREKCJA – ZA PARAFIAN
8.30 + Irenę LATAWIEC w 19 rocz
śm i + Zdzisława LATAWIEC w 11
rocz śm
10.00 + Teresę NOSOWICZ (greg 2)
11.30 + Józefa PRZYCHODZEŃ (greg
2)
13.00 + Andrzeja SZYMANOWSKIEGO
17.00 + Katarzynę, Czesławę, Adama,
Tadeusza CIOK oraz + Katarzynę
WÓJCIK
19.00 + Hipolita SULEJA (greg 2)
***
MOŻNA JESZCZE ZGŁASZAĆ
INTENCJE NA TEN TYDZIEŃ
W WOLNYH MIEJSCACH

Niedziela Palmowa
28 marca 2021

9.Dziś ostatnie nabożeństwo Gorzkich Żali w tym Wielkim Poście po Mszy
św. o godz. 17.00 – zapraszamy oczywiście w nowym rygorze sanitarnym.
10.Dziękujemy za wszystkie dary składane przed ołtarzem św. Józefa przeznaczone na wielkopostną jałmużnę. Wczoraj wydaliśmy ponad 80 paczek
osobom chorym, potrzebującym lub ubogim. Bardzo dziękujemy wszystkim
naszym Parafianom, którzy wzięli udział w przygotowaniu paczek oraz ich
dystrybucji. W imieniu wszystkich obdarowywanych składamy gorące „Bóg
zapłać!”
11.Przed ołtarzem bł. Franciszki Siedliskiej ustawiliśmy puszkę,
do której można składać ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Dziękujemy
wszystkim ofiarodawcom.
12.W sklepiku parafialnym są do nabycia kartki i dekoracje świąteczne oraz
świece Caritas na Wielkanoc. Dziękujemy przedstawicielom Kół Żywego Różańca i Legionu Maryi za pomoc w ich dystrybucji przed tygodniem. Bóg zapłać!
13.Sakramentalny
związek
małżeński
zamierzają
zawrzeć:
ŁUKASZ MICHAŁ GRODA, kawaler z parafii św. Antoniego w Ostrołęce i
MONIKA KULZA, panna z naszej Parafii – zapowiedź II. Ktokolwiek wie o
przeszkodach kanonicznych, które wykluczają zawarcie sakramentalnego
związku pomiędzy tymi osobami, proszony jest o kontakt z kapłanami.
14.Wszystkim Parafianom przypominamy o wciąż obowiązujących rygorach
sanitarnych: zachowujemy dystans między sobą (1,5 m), dezynfekujemy ręce,
nosimy maseczki zakrywające usta i nos, podchodzimy do Komunii św. w
dwóch rzędach stosownie do sposobu udzielania zapowiadanego przez kapłana tuż przed Komunią. W naszym kościele zazwyczaj ten szafarz, który stoi
bliżej ambony, udziela Komunii św. na rękę. Prosimy o skrupulatne przestrzeganie tych zasad, nawet jeśli sami jesteśmy już ozdrowieńcami lub zostaliśmy zaszczepieni.
15.W tamtym tygodniu pożegnaliśmy w świątyni naszą Parafiankę, śp. † Joannę Chochel. Polecajmy ją wspólnie Bożemu Miłosierdziu.
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