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HOSANNA! ZBAW NAS! 

Jak zauważył sługa Boży abp Fulton Sheen w książce: Priest is not his 

own (Ksiądz nie jest własnością samego siebie), Jezus jest jedyną osobą, 

która przyszła na świat nie po to, aby żyć, lecz aby umrzeć. Dzisiejszą 

liturgią rozpoczynamy celebrowanie tych wydarzeń, które były szczytem i 

zwieńczeniem misji Chrystusa. 
W pierwszym czytaniu z Księgi Proroka Izajasza, spisanej kilka wieków 

przed Jezusem, prorok zapowiada to, czego dokona Mesjasz. Mówi o cierpieniu i 

dramacie, w którym Pan będzie Go wspomagał. Relacja Jezusa z Ojcem i miłość 

Boża do ludzi sprawiły, że Mesjasz przyjął bestialskie tortury i hańbę krzyża. 

Święty Paweł w Liście do Filipian naucza, że Jezus stał się Sługą 

wszystkich. Wyzbył się Boskiej chwały i splendoru, a przyjął ludzkie cierpienie i 

poniżenie. Bóg jednak Go wywyższył (II czytanie). To, co stało się Jego hańbą, 

przyniosło wyzwolenie od zła, śmierci i potępienia dla każdego z nas. Od tego 

czasu ludzie różnych kultur i epok przyjmują wyzwolenie i zbawienie, które daje 

Chrystus.  

Wielu jednak z tych, którzy wiwatowali tamtej niedzieli na cześć Jezusa, 

już kilka dni później skandowało: „Precz z Nim!”. W naszych czasach pełnych 

zamętu i rozdarcia również Tobie i mnie grozi to wewnętrzne zagubienie i 

dezorientacja. Wierzyć w Chrystusa, a własnym życiem tę wiarę podważać. 

Niech więc nasze dzisiejsze wołanie: „Hosanna!”, a więc: „Zbaw nas!”, wyrazi 

szczerą wiarę w Jezusa i przyjęcie Zbawienia, bez którego nasz los byłby 

pozbawiony światła i nadziei. Niech Twoje i moje życie będą najlepszym 

hymnem i okrzykiem na cześć Pana!. 

=============================================================================================================================================================================== 

PRZYJŚĆ – ZOBACZYĆ – UWIERZYĆ 
Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to daremna jest nasza wiara 

(Por. 1Kor 15,17). Ale prawdziwie zmartwychwstał! Wszystko dziś o tym 

świadczy: Alleluja, dzwony, procesja rezurekcyjna, pusty grób. Tak 

ogłaszamy triumf życia nad śmiercią. Dzisiejsza niedziela jest więc świętem 

naszej wiary. 
Bieg Piotra i Jana, przechodzący wręcz w wyścig, do pustego grobu 

budzi zachwyt. Apostołowie zrywają się z miejsca i biegną. To ostatnia prosta 

na drodze podążania za Chrystusem, aby już teraz w pełni uwierzyć. Ewangelia 

Janowa w piękny sposób pokazuje tę wędrówkę na drodze wiary. 

Przy pierwszym spotkaniu z Jezusem apostołowie Jan i Andrzej (brat 

Piotra) usłyszeli zaproszenie: „Przyjdźcie i zobaczcie” (J 1,39). Od tej pory oni 

i kolejni powołani wiernie szli, widząc znaki, które czynił ich Nauczyciel, oraz 

słuchając Jego głosu. Była to długa droga, obfitująca w podziw i radość, ale i w 

niezrozumienie i smutek. Bez wątpienia te ostanie uczucia wypełniały ich 

serca, gdy Maria Magdalena przyszła i powiedziała, że zobaczyła pusty grób. 

Teraz już nie idą, jak przy pierwszym spotkaniu, lecz biegną, aby zobaczyć. Co 

zobaczyli? Pusty grób! Ich smutek przemienił się w radość, bo uwierzyli. Odtąd 

byli świadkami zmartwychwstania (I czyt.). 

My także od pierwszego spotkania z Jezusem, czyli od chrztu, idziemy 

za Nim drogą wiary. Dziś przychodzimy – jak Maria Magdalena, Piotr i Jan – 

aby zobaczyć pusty grób. Na tym nie może się zakończyć nasze święto. Mamy 

i my zobaczyć i uwierzyć. Wiara da nam siłę, abyśmy dążyli ku temu, co w 

górze, a więc ku Chrystusowi (II czyt.) 
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 5 do 12 kwietnia 2020 roku. 

 

Niedziela 05.04  NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ 
 7.30 Za †† z rodziny Blacha, Jendryca, Machnik o pokój dla ich dusz.  

 9.15 Grabczok  Za † matkę Monikę Molek w I-szą rocznicę śmierci. 

 10.30 Za †† rodziców Michała i Martę Kałuża, ich rodziców rodzeństwo, męża Antoniego Cebula, jego  

  rodziców i rodzeństwo, Łucję i Ludwika, Feliksa Rudolf, pokrewieństwo Kałuża, Cebula,  

  Marsolek, Klimek Rudolf i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 15.00 Gorzkie Żale. 
 

Poniedziałek 06.04   

 18.00 Za †† ojca Konrada Pietrek, matkę Adelę, teścia Pawła oraz z pokrewieństwa.  

Wtorek  07.04  

 7.00 Do MBNP z podziękowaniem i z prośbą o potrzebne łaski oraz światło Ducha św.  

  dla Wiktorii z ok. 18 rocz. ur.  

Środa  08.04    

 7.00 W 30 dzień śm. Henryka Kupka.  

Czwartek  09.04  Wielki Czwartek 

 18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej. 

Piątek  10.04  Wielki Piątek adoracja Brynica.  

 18.00 Liturgia Męki Pańskiej. 

Sobota 11.04  Wielka Sobota. 

 18.00 Za †† rodziców Annę i Feliksa Marsolek, ich syna Henryka, rodziców Stefanię i Józefa Knopp,  

  brata Jana, szwagra Józefa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  
 

Niedziela 12.04  NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 
 7.00 W intencji parafian. 

 9.15 Grabczok  Za † męża i ojca Józefa Wiench w I-szą rocz. śmierci. 

 10.30 Za †† męża i ojca Jerzego Sosna, rodziców z obu stron i z pokrewieństwa.  

 15.00 Nieszpory Wielkanocne. 
====================================================================== 

OGŁOSZENIA:  Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Beata Wodarz, Hildegarda Niestrój, Sylwia i Natalia Sosna 

W tym tygodniu dyżur róż różańcowych zawieszony. Bóg zapłać za wszystkie wpłaty na konto prafialne. 

Dziś o godz. 15.00 ostatnie Gorzkie Żale – zapraszam do łączności internetowej. 

Do Środy we mszach św. może być tylko obecnych 5 osób z rodziny, która ma mszę św. Także w te trzy dni 

o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego z wystawienie Najświętszego Sakramentu. 

Triduum Paschalne od Czwartku do Soboty to czas w liturgii bez udziału wiernych tylko obsługa 

liturgiczna. Liturgia będzie transmitowana na YouTubie o godz. 18.00 – zapraszam. 

Czas pandemii zabrał nam wszystkie uroczyste obchody bez zwyczajów i procesji. Stąd nie będziemy 

budowali Ciemnicy i Bożego Grobu. Tę liturgię będziemy przeżywali tylko przez łącze internetowe, tym 

bardziej wykorzystajmy je do umocnienia swojej chrześcijańskiej wiary.  

W związku z trudnościami w sprawowaniu sakramentów św. dalej obowiązuje dyspensa związana z 

udziałem w Niedzielnej mszy św. Kościół zachęca do aktu żalu doskonałego oraz komunii św. duchowej. 

(na ostatnich ławkach schemat takiego żalu doskonałego). Czas spowiedzi i komunii wielkanocnej trwa do 

Środy Popielcowej do Uroczystości Trójcy która w tym roku przypada 7 czerwca. 

W Wielki Piątek i Sobotę nie będzie adoracji krzyża. Pamiętajmy także w te dni o poście. W Wielką 

Sobotę nie będzie adoracji Bożego Grobu i nie będzie poświęcenia potraw na wielkanocne śniadanie, 

zachęcamy do domowej modlitwy poświęcające te pokarmy przed śniadaniem wielkanocnym – modlitwy te 

znajdziemy w Drodze do Nieba nr 77, także kartki na ostatniej ławce. 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego pierwsza msza św. o godz. 7.00 rozpoczniemy wystawieniem 

Najśw. Sakramentu i śpiewem Te Deum laudamus, a potem msza św. Pozostałe msze w normalnym 

porządku, po południu o godz. 15.00 Nieszpory Wielkanocne. 

Na stronie internetowej znajdziemy: akt żalu, modlitwę poświecenia pokarmów oraz opis jak w domu 

przeżyć transmisję ze świątyni – zapraszam. 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 12 do 19 kwietnia 2020 roku. 

 

Niedziela 12.04  NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 
 7.00 W intencji parafian. 

 9.15 Grabczok  Za † męża i ojca Józefa Wiench w I-szą rocz. śmierci. 

 10.30 Za †† męża i ojca Jerzego Sosna, rodziców z obu stron i z pokrewieństwa.  

 15.00 Nieszpory Wielkanocne. 
 

Poniedziałek 13.04  PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY. 

 7.30 Do MB Niepokalanej z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 70 rocz. ur. p. Heleny z prośbą  

  o dalszą opiekę i zdrowie oraz o Boże Bł. dla wnuków oraz ich rodziców.  

 9.15 Grabczok Za † ojca Bogusława Sysak w 13 rocz. śm. i dusze w czyśćcu cierpiące. 

 10.30 W intencji młodzieży naszej parafii. 
 

Wtorek  14.04  

 7.00  Za †† matkę Marię Spisla, w 10 rocz. śm,., jej męża Pawła rodziców, teściów, 3 synów, zięcia,  

  matkę Annę, synową Ruth i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Środa  15.04    

 7.00 Za †† męża i ojca Tomasza, jego rodziców Katarzynę i Tomasza, siostrę Elżbietę, braci,  

  rodziców Marię i Józefa Cichoń, brata Oswalda, szwagra Herberta, wszystkich z rodzin Patrzek,  

  Cichoń i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Czwartek  16.04  

 7.00 Za †† matkę Agnieszkę Patrzek z ok. ur., ojca Jana ich rodziców, brata Ryszarda, siostrę Annę,  

  Edmunda i Marię Polok, Jadwigę Szlegiel, Reinholda Wierzgala, całe pokrewieństwo Patrzek,  

  Kilian, Gryga, Opoka i Blaszczyk.  

 18.00 W I-szą rocz. śm. Anny Speda.  

Piątek  17.04  .  

 7.00 Za † Karolinę Górecką w 2 rocz. śm.  

 17.00 Grabczok Za †† rodziców Agnieszkę i Jana Susczyk, brata Gerharda, siostrę Marię, męża  

    Ewalda, syna Gintra oraz z pokrewieństwa z obu stron. 

Sobota 18.04  

 16.00 Z ok. 40 rocz. ur. Marka, oraz 15 rocz. sakramentu małżeństwa o bł. Boże w rodzinie.  

 18.00 Za †† rodziców Hildegardę i Józefa Markiewicz, Łucję i Jana Kopieckich ich rodziców i  

  rodzeństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  
 

Niedziela 19.04  DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA Miłosierdzia Bożego. 
 7.30 Za †† rodziców Józefa, Zofie i Annę, ciotkę Monikę i wszystkich z pokrewieństwa.  

 9.15 Grabczok  Do Boskiej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski  

    z ok. 35  rocz. sakramentu Małżeństwa pp. Haliny i Henryka Komor,  

    z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże w rodzinie. 

 10.30 Za †† ojca i męża Ludwika, jego rodziców  Genowefę i Franciszka, siostry Marię i  

  Helenę, teściów Mariannę i Tadeusza, szwagra Krzysztofa, całe pokrewieństwo i  

  wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. 

 15.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 
====================================================================== 

OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Małgorzata Brzeźniak, Brygida Klimek, Krystyna Wioletta Borowskie 

Dyżur róż różańcowych zawieszony. 

Dziś nieszpory świąteczne o godz. 15.00. 

Bóg zapłać za udział w liturgii Wielkiego Tygodnia przez łącze internetowe. 

Dziś można zyskać odpust związany z błogosławieństwem papieskim Urbi et Orbi, który jest 

transmitowany przez media. 

Przyszła Niedziela druga wielkanocna jest świętem Miłosierdzia Bożego, zapraszam na nabożeństwo do 

Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00, codziennie z wystawionym Najświętszym Sakramentem. 



BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW NA STÓŁ WIELKANOCNY 

Można posłużyć się również tekstem z Drogi do Nieba, nr 77. 

Zapalamy świecę umieszczoną na stole i  odczytujemy fragment z Pisma Świętego. Z 

Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 28, 1-10): … 

Modlitwy  

P:  Bóg Ojciec wie, czego potrzebujemy do życia i zbawienia. Z ufnością przeto zanieśmy 

do Niego nasze pokorne prośby.  

— Módlmy się za wszystkie narody ziemi, aby Bóg zachował je od klęski nieurodzaju, 

suszy i głodu. Ciebie prosimy. W: Wysłuchaj nas, Panie. 

— Módlmy się za wszystkich wierzących w Chrystusa, aby zabiegając o chleb powszedni, 

szukali nade wszystko skarbu królestwa Bożego. Ciebie prosimy. 

— Módlmy się za całą ludzkość, która cierpi w wyniku szerzącej się epidemii, 

za wszystkich bezradnych i zagubionych,  za chorych i tych, którzy ofiarnie niosą im pomoc oraz 

za zmarłych. Ciebie prosimy. 

— Módlmy się za…(można dodać własną modlitwę)  

— Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy zasiadając do wspólnego stołu byli 

wdzięczni za wszystkie dary, jakie otrzymujemy od Boga i kochających nas ludzi. Ciebie 

prosimy. 

Wszyscy odmawiają modlitwę: Ojcze nasz…. 

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA 

P: Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować 

paschalną wieczerzę, w dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś 

z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby wraz z nimi spożyć 

posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas 

wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu 

i zmartwychwstaniu. 

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław † (P. wykonuje 

znak krzyża nad pokarmami) ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, 

którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu i który wziąłeś w swoje święte i 

czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało. 

Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław † (P. wykonuje 

znak krzyża nad pokarmami) to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na 

pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas 

Ostatniej Wieczerzy. 

Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław † (P. wykonuje znak krzyża nad 

pokarmami) te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi, mogli się także dzielić 

wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej 

uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. W: Amen. 

Można odśpiewać pieśń wielkanocną np.: Zwycięzca Śmierci, DN, nr 581.  

Caritas rusza na pomoc szpitalom i uruchamia akcję #WdzieczniMedykom 
Dlatego w ostatnich dniach Caritas uruchomiła dwie ogromne akcje pomocowe – #WdzieczniMedykom i 

#PomocDlaSeniora – mówi ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska. 

– Na Caritas spoczywa teraz szczególny obowiązek. W tym trudnym czasie to my jesteśmy twarzą Kościoła i 

jako największa organizacja dobroczynna musimy stanąć na wysokości zadania. Kiedy bowiem, jak nie teraz, 

Caritas powinien uruchomić wszystkie siły i cały swój potencjał, żeby nieść pomoc i otuchę – podsumowuje ks. 

Marcin Iżycki.  

Caritas Polska apeluje do przedsiębiorców o przyłączanie się do akcji. Kampanię mogą też wspierać osoby 

fizyczne.    Jak pomóc? 

 przekazując darowiznę na stronie caritas.pl/medycy 

 wysyłając SMS o treści MEDYK na numer 72052 (koszt 2,46 zł) 

 wpłacając dowolną kwotę na konto 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 (tytuł wpłaty MEDYK) 

https://www.caritas.pl/pomocdlaseniora

