
Uzupełnij:  1. Ten kielich to Nowe … we Krwi mojej, która za was będzie wylana                         
2. Słowa Jezusa do Dobrego Łotra: ”Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną … w raju”                  
3. „…  wam królestwo, jak Mnie przekazał je mój Ojciec”.  4. Jezus wziął chleb                               

i odmówiwszy dziękczynienie … go i podał Apostołom 5. „To jest Ciało moje, które za was 
będzie … ”.  6. „To, co jest … musi się spełnić na Mnie”.  7. „Czy brak wam było czego, 
kiedy was … bez trzosa, bez torby i bez sandałów?”  8. „Zaliczony został do …”.                          
9. „Największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a … jak sługa” 10. „Szymonie, 
Szymonie, oto szatan … się, żeby was przesiać jak pszenicę”   11.  „Odtąd Syn … 
siedzieć będzie po prawej stronie Wszechmocy Bożej”  12. „Powiadam ci, Piotrze, nie 
zapieje dziś kogut, a ty trzy razy … się tego, że Mnie znasz”. 13. „Czemu śpicie? …                          
i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie” 14. „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co …”.  
15. „Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; … raczej nad sobą i nad waszymi 

dziećmi”. 
  Dlaczego życzymy sobie 
"Wesołych Świąt" chociaż 
czasami chlapie deszcz i nie 
świeci słońce? Dlaczego 

życzymy sobie "Wesołego 
jajka" chociaż czasem jajko 
jest blade, jak dziewczynka po 
grypie, nie zawsze rumiane                     
i malowane? - Dlaczego 
życzymy sobie "Wesołego 
baranka" chociaż baranek jest 
mizerak  i można bać się,                 
że go wilki zjedzą? - Dlaczego 
życzymy sobie "Wesołego 
śniadania" chociaż nie każdy 
ma szynkę? - Dlatego,                    
że chociaż Pana Jezusa zabili 
źli ludzie i położyli do grobu - 
On wstał z grobu żywy, 

odsunął kamień i jest wciąż między nami. … Skąd wiemy, że On jest? Bo wszyscy Jego 
wrogowie, Piłat, Herod, są teraz tacy mali, mało kto o nich pamięta. A Panu Jezusowi 
budujemy kościoły. Jakie to niezwykłe, że chociaż Go nie widzimy klękamy przed Nim.                  
To dopiero jest Ktoś naprawdę niezwykły! Stale podpowiada: "Słuchaj! Jeżeli będziesz 
kochał i służył ludziom, to zawsze po jakimś czasie będziesz najważniejszy, choćby tego 
nie zrozumieli". [x. J. T.]                                                 
- Raz tylko Jezus zezwolił, żeby Go witano jak  zwycięskiego Mesjasza, kiedy to na 
osiołku wjeżdżał do Jerozolimy.  Pamiętamy jednak, że zezwolił dopiero wtedy, gdy ten 
ziemski tryumf prowadził Go na krzyż. Boże chroń nas od Kościoła ziemskiego 
tryumfującego, bogatego, potężnego, panującego …  - Od Kościoła bez Wielkiego Piątku. 
–    [x J. Twardowski, Wszędy pełno Ciebie, 2010, s.243].                                  
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się  „aby wszyscy stanowili jedno” - o potrzebne dary 

Ducha Świętego dla wszystkich chrześcijan …-  i o pokój w sercach wszystkich ludzi … 
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 Łk 22,14-23.56 - Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według świętego Łukasza.  - 

A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich:                                    
+ Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam 
wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w królestwie Bożym. E. Potem wziął kielich  
i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: + Weźcie go i podzielcie między siebie;             
-E. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: + To 

jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!  E. Tak samo           
i kielich po wieczerzy, mówiąc: + Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za 
was będzie wylana     - Zapowiedź zdrady -  + Lecz oto ręka mojego zdrajcy jest ze Mną 

na stole. …  Spór o pierwszeństwo- Powstał również spór między nimi o to, który z nich zdaje się 
być największy. Lecz On rzekł do nich: + Królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy przyjmują 
nazwę dobroczyńców. Wy zaś nie tak [macie postępować]. Lecz największy między wami niech 
będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa!....   - Obietnica dana Piotrowi - + Szymonie, 
Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę; ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie 
ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci.  E. On zaś rzekł:  Panie, z Tobą gotów 
jestem iść nawet do więzienia i na śmierć.   E. Lecz Jezus odrzekł: + Powiadam ci, Piotrze, nie 
zapieje dziś kogut, a ty trzy razy wyprzesz się tego, że Mnie znasz. Chwila walki - E. I rzekł do nich:             
+ Czy brak wam było czego, kiedy was posyłałem bez trzosa, bez torby i bez sandałów?  E. Oni 
odpowiedzieli: T. Niczego.  E. Mówił dalej: +  Lecz teraz kto ma trzos, niech go weźmie; tak samo 
torbę; a kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i kupi miecz! Albowiem powiadam wam: to, co jest 
napisane, musi się spełnić na Mnie: Zaliczony został do złoczyńców …     Modlitwa i trwoga konania 
- E. Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną: towarzyszyli Mu także uczniowie …: 
+ Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. E. A sam oddalił się od nich … upadł na kolana i modlił się 
…: + Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech 
się stanie!   E. Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. … Gdy przyszedł do uczniów, zastał 
ich śpiących …: + Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.  Pojmanie 
Jezusa - E. … oto zjawił się tłum. A jeden z Dwunastu, imieniem Judasz, szedł na ich czele … Jezus 
mu rzekł: + Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? E. Towarzysze Jezusa … zapytali: 
I. Panie, czy mamy uderzyć mieczem? I któryś z nich uderzył sługę najwyższego kapłana  i odciął mu 
prawe ucho. …  + Przestańcie, dosyć!  E. I dotknąwszy ucha, uzdrowił go… Jezus rzekł: + Wyszliście                     
z mieczami i kijami jak na zbójcę?   Gdy codziennie bywałem u was w świątyni, nie podnieśliście rąk 
na Mnie, lecz to jest wasza godzina  i panowanie ciemności.    - Zaparcie się Piotra - E. Schwycili Go 
więc … i zawiedli do domu najwyższego kapłana. A Piotr szedł z daleka… A jakaś służąca, 
zobaczywszy go … rzekła: I. I ten był razem  z Nim. E. Lecz on zaprzeczył …: I. Nie znam Go, 
kobieto.  … E. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, kogut zapiał. A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. 
Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział: Dziś, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie 

wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Jezus wyszydzony - Tymczasem ludzie, którzy 

pilnowali Jezusa, naigrawali się z Niego  i bili Go. …: T. Prorokuj, kto Cię uderzył …   Wobec 
Wysokiej Rady - … Rzekli: T. Jeśli Ty jesteś Mesjasz, powiedz nam!  E. On im odrzekł: + Jeśli 

wam powiem, nie uwierzycie Mi, i jeśli was zapytam, nie dacie Mi odpowiedzi. Lecz odtąd Syn 

Człowieczy siedzieć będzie po prawej stronie Wszechmocy Bożej… T Więc Ty jesteś Synem 

Bożym? E. Odpowiedział im: + Tak. Jestem Nim.  … Jezus przed Piłatem - E. …                           
i poprowadzili Go przed Piłata. …  Piłat zapytał Go: I. Czy Ty jesteś Królem żydowskim? E. Jezus 

odpowiedział mu:    + Tak, Ja Nim jestem.   … Jezus przed Herodem -  Na widok Jezusa 

Herod bardzo się ucieszył. … Zasypał Go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie odpowiedział 

… Jezus ponownie przed Piłatem - Piłat … rzekł do nich: … Otóż ja przesłuchałem Go wobec 

was    i nie znalazłem w Nim żadnej winy      . …                                         

1 P  Z  M  E   E x 

2 x x x B Ę  Z  E  Z 
3 P  Z  K  Z   Ę x 

4 x P   A   Ł x x x 

5 W  D  N E x x x x x 

6 x x x N A  I  A  E 
7 x x P  S  Ł  Ł  M 
8 Z  O  Z   C  W x 

9 x P   E  O  O  Y 
10 D  M  G  Ł x x x x 

11 x C   O  I  C  Y 
12 x x Z  P  Z   Z x 

13 x W   A  C  E x x 

14 x C   N  Ą x x x x 

15 x x P  A  Z   E x 
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-  Jezus odrzucony przez swój naród - E. - … Zawołali więc wszyscy razem: T. Strać Tego,              

a uwolnij nam Barabasza! … wołali: T. Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go!  … Droga krzyżowa - Gdy Go 

wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona  z Cyreny…  i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za 
Jezusem. A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus 

zwrócił się do nich i rzekł: + Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą                        

i nad waszymi dziećmi! ... Ukrzyżowanie - Gdy przyszli na miejsce, zwane Czaszką, ukrzyżowali 

tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił:                           
+ Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. E. Potem rozdzielili między siebie Jego 

szaty, rzucając losy. Wyszydzenie na krzyżu - A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej 

Rady drwiąco mówili:  T. Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi … E. Był także nad Nim 

napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest Król żydowski. - Dobry Łotr - Jeden ze 

złoczyńców … urągał Mu: I. Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. E. Lecz drugi, 

karcąc go, rzekł: I. Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? … E. I dodał:                         
I. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. E. Jezus mu odpowiedział:                            
+ Zaprawdę, powiadam ci: Dziś  ze Mną będziesz w raju …   E. Było już około godziny 

szóstej i mrok ogarnął całą ziemię …  Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem:                                                          
+ Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego …                                                                                                         
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                                                 
I –Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangelii,  jak gdyby dyktował go dla 
ciebie Duch Św. II -  Meditatio –.Staraj się zrozumieć dogłębnie słowa Jezusa -   … 

Czy jestem gotowy iść za Jezusem Jego Drogą Krzyżową? … i zobaczyć, że to właśnie 
jest  moja Droga … że Jezus niesie też mój krzyż za mnie, że Jest moim Odkupicielem    
III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce. Może ci w tym pomóc 
modlitwa Jezusa w Ogrójcu: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? (Ps 22).                                  
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas ukojenia w Bogu. Powtarzaj: 
 Ty zaś, o Panie, nie stój daleka: pomocy moja śpiesz mi na ratunek. (Ps 22); 

Papież Franciszek – :  Aby poznać Bożą miłość do nas, trzeba patrzeć na 

Ukrzyżowanego, na Boga, który „wyzbył się bóstwa”, „zabrudził się” grzechem, aby zbawić 
ludzi… ale wyniszczając samego siebie zniszczył na zawsze prawdziwe imię zła… Grzech 
jest dziełem szatana, a Jezus zwycięża szatana … Ukrzyżowany to Tajemnica 
«wyniszczenia» Boga z miłości. … [z hom. 15III-16 z Domu św. Marty]; - … Wystarczy stanąć 
przed krucyfiksem, aby zrozumieć dysproporcję: On nas umiłował i zawsze nas kocha jako 
pierwszy. [Katecheza,10.04.2019].   … -Minął już ponad miesiąc od inwazji na Ukrainę, 
od początku tej okrutnej i bezsensownej wojny, która – jak każda wojna – oznacza 
klęskę dla wszystkich… -  Trzeba odrzucić wojnę, miejsce śmierci, gdzie ojcowie i matki 

grzebią swoje dzieci, gdzie ludzie zabijają swoich braci, nawet ich nie widząc, gdzie 
potężni decydują, a biedni umierają…  - Modlę się o to, aby każdy przywódca polityczny 
zastanowił się nad tym i w to się zaangażował! I patrząc na udręczoną Ukrainę, zrozumiał, 
że każdy dzień wojny pogarsza sytuację wszystkich. Dlatego ponawiam mój apel: dość, 
przestańcie, odłóżcie broń, należy poważnie podjąć rokowania na rzecz pokoju! Módlmy 
się jeszcze raz, niestrudzenie, do Królowej Pokoju, której poświęciliśmy ludzkość,                            
a zwłaszcza Rosję i Ukrainę, z wielkim i intensywnym uczestnictwem, za co wam 
wszystkim dziękuję. Módlmy się razem. Zdrowaś Maryjo…”  [Po południowej modlitwie Anioł 

Pański 27 marca 2022];          św. Jan Paweł II  -  «Aby wszyscy stanowili jedno». Oto jest 

tajemnica Kościoła, jakiego pragnął Chrystus. Jedność oparta na prawdzie objawionej i na 
miłości … wszczepia człowieka w trynitarną komunię, w której wszystko, co prawdziwie 
ludzkie, zostaje wzbogacone  i umocnione. [25 VI 200, Kijów] .                                                      
bł. Kardynał Wyszyński – "To nie krzyż się chwieje, to świat się chwieje  i toczy 

  – Krzyż stoi! [Kromka chleba,31.III., s.27].    

                    OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE                                                                      

.                                           NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ - PALMOWA                                                  

.                                                            10 KWIECIEŃ 2022 

1. Dziś o g. 17.00 ostatnie Gorzkie Żale. Zachęcamy do uczestnictwa.                                   
2. Po każdej Mszy św. Zespół Caritas zbiera ofiary do puszki na cele dobroczynności 

naszej parafii. Jest to jedyna forma zbiórki i wsparcia osób potrzebujących w naszej 
parafii. Możemy pomóc tylko za to, co uzbieramy przed kościołem. Będziemy wdzięczni                 
za każdy, choćby najmniejszy grosz!                                                        
3. W tym tygodniu wszystkie sprawy kancelaryjne bardzo prosimy załatwiać do Wielkiej 

Środy. Od Wielkiego Czwartku kancelaria parafialna będzie nieczynna.  
 4. W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy Wielki Tydzień.                                                                  
W Wielki Czwartek tradycyjnie wieczorem każda wspólnota, nasza również, gromadzi się 

wokół Ołtarza na Mszy Wieczerzy Pańskiej, która rozpocznie się o 18.00 . Po Mszy św.  
będzie przeniesienie Pana Jezusa do ołtarza adoracji, zwanego „Ciemnicą”. W „Ciemnicy” 
będzie adoracja N. Sakr. razem z Rodzinami Nazaretańskimi, na którą zapraszamy. 
Adoracja potrwa do g. 21.00.                                             
Liturgia Męki Pańskiej w W. Piątek oraz Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę 

rozpocznie się również o 18.00. W Wielki Piątek o godz. 15.00 zapraszamy na Drogę 
Krzyżową w godzinie Śmierci Jezusa. Na zakończenie liturgii wielkopiątkowej 
przeniesiemy Pana Jezusa do Grobu, przy którym rozpocznie się Nowenna przed świętem 
Miłosierdzia Bożego.  W Wielki Piątek i W. Sobotę, jak w latach ubiegłych, zapraszamy na 
g. 8.00  na Jutrznię – wspólną modlitwę Kościoła. Tych, którzy mają zapraszamy ze 
swoimi brewiarzami.                                                    
5. Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny odbywać się będzie w Wielką 
Sobotę  w godzinach od 9.00 do 17.00. W tych godzinach będzie również możliwość 

skorzystania z sakramentu pokuty.                                                 
6. Msza św. Rezurekcyjna tradycyjnie w Wielkanocny Poranek o g. 6.00 (asystę 

procesyjną prosimy o przybycie na 5.30). Będzie ona sprawowana w intencji wszystkich 
ofiarodawców na kwiaty do Grobu Pańskiego.  Po rezurekcji następna Msza św. będzie                      
o godz. 9.30 i pozostałe Msze św. 11.00, 12.30, 18.00 i 19.30.                                    
7. W związku z bardzo wysokim rachunkiem za gaz (20 tysięcy zł.) ofiary składane na tacę 

przez najbliższe niedziele będą przeznaczone na ten właśnie cel. Z góry składamy 
serdeczne „Bóg zapłać” za każde wsparcie! Można również wpłacić ofiarę na konto parafii, 
które jest na stronie internetowej. 

  KALENDARIUM: –  Wielki Poniedziałek -… W Jezusie dobry Bóg jest blisko, wyzwala człowieka 
i pozwala „namaścić się na dzień pogrzebu”… – Wielki Wtorek – „A była noc.” Judasz wyszedł, Piotr 
nie wie, dlaczego nie może pójść za Jezusem, i nie wierzy, że się Go wyprze. …. On takich nas … 
kocha  i zbawia. Dla tych, co chodzą po omacku, jest światłością. - Wielka Środa – „Wyznaczyli mu 
trzydzieści srebrników”, a Judasz się zgodził. My też się godzimy. …To nasza ludzka bieda…Wydaje 
się nam, że znamy cenę miłości.  - Wielki Czwartek –  Kościół na progu Świętego Triduum chce 
odkryć obecnego w nim Ducha Świętego, bez którego nie byłby Kościołem. To dlatego błogosławi się 
dziś święte oleje … Duch, „który dopełnia wszelkiego uświęcenia”, jest w nas. Nasiąkamy Jego 
obecnością, jak skóra nasiąka olejem w czasie namaszczenia.   - Wielki Piątek – dzień postu i pustki. 
Dzisiaj trzeba zobaczyć Krzyż, jak odsłania się, jak się zbliża. Trzeba przyłożyć  do niego umęczone 
myślami czoło i usłyszeć bardzo osobiście: „Wykonało się”.- Wielka Sobota - Kościół powstrzymuje 
się od sprawowania Ofiary Mszy świętej -  Wielka cisza. Święta i niezmącona. To jest 
najprawdziwszy i jedyny szabat. Wszystko dzisiaj spoczęło, bo spoczął Ten, który wszystko poruszył. 
… Jezus działa, może nawet najbardziej wtedy, gdy wydaje się nam, że nic się nie dzieje. On wtedy 
zstępuje do otchłani.[http://mateusz.pl/czytania/];    


