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mê¿ny, robotnik, ale w jego charakterze pojawia siê wielka 
wra¿liwoœæ, która nie jest cech¹ cz³owieka s³abego – wrêcz 
przeciwnie – oznacza si³ê ducha i zdolnoœæ do zwrócenia 
uwagi, wspó³czucia, prawdziwej otwartoœci na bliŸniego, 
mi³oœci. Nie powinniœmy baæ siê dobroci, czu³oœci! (…)

Proszê o wstawiennictwo Maryjê Pannê, œwiêtego Józefa, 
œwiêtych Piotra i Paw³a, œwiêtego Franciszka, aby Duch Œwiêty 
towarzyszy³ mojej pos³udze, a wam wszystkim mówiê: módlcie 
siê za mnie! Amen.

Papie¿ Franciszek (z homilii podczas Mszy œw. inauguruj¹cej pontyfikat)

potrafi realistycznie odczytywaæ wydarzenia, jest czujny na to, co go otacza i potrafi 
podj¹æ najm¹drzejsze decyzje. W nim widzimy, drodzy przyjaciele, jak siê odpowiada 
na Bo¿e powo³anie – bêd¹c dyspozycyjnym, gotowym. Widzimy te¿ jednak, co stanowi 
centrum powo³ania chrzeœcijañskiego: Chrystus! Strze¿emy Chrystusa w naszym 
¿yciu, aby strzec innych, strzec dzie³o stworzenia!

Jednak¿e powo³anie strze¿enia nie dotyczy wy³¹cznie nas chrzeœcijan, ma wymiar 
przekraczaj¹cy, ogólnoludzki, dotycz¹cy wszystkich. (…) Jest to strze¿enie ludzi, 
troszczenie siê z mi³oœci¹ o wszystkich, ka¿d¹ osobê, zw³aszcza o dzieci i osoby 
starsze, o tych, którzy s¹ istotami najbardziej kruchymi i czêsto znajduj¹ siê 
na obrze¿ach naszych serc. To troska jednych o drugich w rodzinie: ma³¿onkowie 
wzajemnie otaczaj¹ siebie opiek¹, nastêpnie jako rodzice troszcz¹ siê o dzieci, 
a z biegiem czasu dzieci staj¹ siê opiekunami rodziców. To szczere prze¿ywanie 
przyjaŸni, bêd¹cych wzajemn¹ trosk¹ o siebie w zaufaniu, w szacunku i w dobru. 
W istocie wszystko jest powierzone opiece cz³owieka i jest to odpowiedzialnoœæ, która 
dotyczy nas wszystkich. B¹dŸcie opiekunami Bo¿ych darów! (…)

Nie pozwólmy, by znaki zniszczenia i œmierci towarzyszy³y naszemu œwiatu! 
By jednak „strzec" musimy te¿ troszczyæ siê o nas samych! Pamiêtajmy, ¿e nienawiœæ, 
zazdroœæ, pycha zanieczyszczaj¹ ¿ycie! Tak wiêc strzec oznacza czuwaæ nad naszymi 
uczuciami, nad naszym sercem, gdy¿ z niego wychodz¹ intencje dobre i z³e: te, które 
buduj¹ i te, które niszcz¹! Nie powinniœmy baæ siê dobroci, ani te¿ wra¿liwoœci!

Do³¹czam do tego jeszcze jedn¹ uwagê: troszczenie siê, strze¿enie wymaga, by by³o 
ono prze¿ywane z wra¿liwoœci¹. W Ewangeliach œw. Józef jawi siê jako cz³owiek silny, 

Drodzy Bracia i Siostry!
(…) Bóg nie pragnie domu zbudowanego przez 

cz³owieka, ale wiernoœci Jego s³owu, Jego planowi. 
To sam Bóg buduje dom, ale z ¿ywych kamieni 
naznaczonych Jego duchem. Józef jest 
„opiekunem", bo umie s³uchaæ Boga, pozwala siê 
prowadziæ Jego wol¹ i w³aœnie z tego wzglêdu jest 
jeszcze bardziej troskliwy o powierzone mu osoby,  
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (19,28-40) 

Jezus ruszy³ na przedzie, zd¹¿aj¹c do Jerozolimy. Gdy przyszed³ w pobli¿e 
Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwn¹, wys³a³ dwóch spoœród uczniów, 
mówi¹c: IdŸcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodz¹c do niej, 
znajdziecie oœlê uwi¹zane, którego jeszcze nikt nie dosiad³. Odwi¹¿cie je 
i przyprowadŸcie tutaj. A gdyby was kto pyta³: Dlaczego odwi¹zujecie?, 
tak powiecie: Pan go potrzebuje. Wys³ani poszli i znaleŸli wszystko tak, jak im 
powiedzia³. A gdy odwi¹zywali oœlê, zapytali ich jego w³aœciciele: Czemu 
odwi¹zujecie oœlê? Odpowiedzieli: Pan go potrzebuje. I przyprowadzili je 
do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe p³aszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy 
jecha³, s³ali swe p³aszcze na drodze. Zbli¿a³ siê ju¿ do zboczy Góry Oliwnej, 
kiedy ca³e mnóstwo uczniów poczê³o wielbiæ radoœnie Boga za wszystkie 
cuda, które widzieli. I wo³ali g³oœno: B³ogos³awiony Król, który przychodzi 
w imiê Pañskie. Pokój w niebie i chwa³a na wysokoœciach. Lecz niektórzy 
faryzeusze spoœród t³umu rzekli do Niego: Nauczycielu, zabroñ tego swoim 
uczniom. Odrzek³: Powiadam wam: Jeœli ci umilkn¹, kamienie wo³aæ bêd¹.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
HERB KRÓLESTWA

T³um witaj¹cy Jezusa wo³a³: „B³ogos³awione królestwo (…) 
które przychodzi”. Te okrzyki wyp³ywa³y z serc przepe³nionych 
radoœci¹ ze spe³niaj¹cej siê Bo¿ej obietnicy. Ale ona nie 
spe³nia³a siê wed³ug planu i oczekiwañ ludzi. Bóg wybra³ 
w³asn¹ strategiê.

Jezus Król korzysta z dziwnych œrodków, by ustanowiæ 
i utwierdziæ swoje królestwo, na którego charakter wskazuje ich 
wybór. Oœl¹tko i krzy¿ s¹ wymownymi znakami Jezusowego 
panowania i s¹ tak swoiste, ¿e mog³yby zostaæ wpisane w herb 
Jego królestwa.

                (przedruk  za  „Dzieñ Pañski”)

*   *   *   *   *
Drodzy m³odzi tu zgromadzeni! Dzisiejszy dzieñ w sposób szczególny jest wasz, gdziekolwiek na œwiecie 

obecny jest Koœció³. Z tego wzglêdu pozdrawiam was z wielk¹ mi³oœci¹! Niech Niedziela Palmowa bêdzie dla was 
dniem decyzji, decyzji przyjêcia Pana i pójœcia za Nim a¿ do koñca, decyzji, by uczyniæ z Jego mêki, œmierci 
i zmartwychwstania sens waszego chrzeœcijañskiego ¿ycia. Jest to decyzja, która prowadzi do prawdziwej 
radoœci, jak przypomnia³em w Orêdziu do m³odych wystosowanym na ten dzieñ: “Radujcie siê zawsze w Panu!” 
(Flp 4,4). Sta³o siê tak w ¿yciu Klary z Asy¿u. Przed oœmiuset laty poci¹gniêta przyk³adem œw. Franciszka i jego 
pierwszych towarzyszy, w³aœnie w Niedzielê Palmow¹ opuœci³a dom rodzinny, aby ca³kowicie poœwiêciæ siê Panu: 
mia³a osiemnaœcie lat oraz odwagê wiary i mi³oœci, aby wybraæ Chrystusa, znajduj¹c w Nim radoœæ i pokój.

                       Homilia Benedykta XVI wyg³oszona w Niedzielê Palmow¹ 2012 (fragment)

Oœl¹tko zamiast czystej krwi rumaka jest symbolem wielkiej pokory. Jezus 
nie pos³uguje siê militarn¹ potêg¹, ale rz¹dzi z pokor¹, ³agodnoœci¹ i cichoœci¹. 
Ta „niekrólewska postawa” sprawia, ¿e bywa lekcewa¿ony i pos¹dzany o s³aboœæ, 
jednak On wie, co robi i dlaczego.

Krzy¿ jest znakiem radykalnego daru z siebie, ca³kowitej mi³oœci. Jezus w³ada 
z mi³oœci¹ i jej prawo ustanawia naczeln¹ zasad¹ swojego królestwa. On jako pierwszy 
wype³ni³ to prawo do koñca. Kiedy zgin¹³ na krzy¿u, zawiedzeni odchodzili ci, którzy Go 
zupe³nie nie rozumieli, oraz ci, którzy nie wierzyli wystarczaj¹co.

Jezusowe królestwo ma w herbie oœl¹tko i krzy¿, pokorê i mi³oœæ. Choæ jest ono 
„nie z tego œwiata”, w tym œwiecie zapuszcza korzenie i ziemskich ludzi uczy swojej 
logiki. Czy ten herb jest moim herbem?
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Wielkie przygotowanie – Ma³y Katechizm... 
Ka¿dy, kto chce przygotowaæ siê dobrze do sakramentu pokuty i Pierwszej 

Komunii Œwiêtej oraz bierzmowania musi wiele siê nauczyæ, by poznaæ Pana 
Jezusa, byæ blisko Niego i poznaæ prawdy wiary.

I Komunia Œwiêta
Nadanie Przykazañ Bo¿ych 
Trzeciego miesi¹ca od wyjœcia z Egiptu, przyszli ¯ydzi pod górê 

Synaj. Tam zatrzymali siê i rozbili swój obóz. Moj¿esz wst¹pi³ na górê, 
a ¯ydom poleci³ trzy dni modliæ siê i poœciæ, bo taki rozkaz otrzyma³ 
od Pana Boga. Na trzeci dzieñ zaczê³y siê rozlegaæ grzmoty, niebo 
oœwietla³y b³yskawice, a gêsty mrok okry³ górê.

Moj¿esz podprowadzi³ lud pod sam¹ górê, a wtedy z ognistych 
ob³oków przemówi³ Pan Bóg do Moj¿esza i ludu: Jam jest Pan, Bóg twój, który ciê 
wywiód³ z ziemi egipskiej, z domu niewoli .I po tych s³owach Pan Bóg og³osi³ Dekalog, 
czyli Dziesiêæ Przykazañ. Pan Bóg da³ Moj¿eszowi dwie kamienne tablice, na których 
by³y wyryte przykazania.

Sakrament bierzmowania
Kim jest Bóg?
Bóg to Stwórca œwiata i cz³owieka. Pan nieba i ziemi, który 

otacza swoje stworzenia ci¹g³¹ opiek¹. Od Niego zale¿y 
wszystko, dlatego te¿ cz³owiek powinien ca³kowicie polegaæ na 
Bogu, mi³owaæ Go z ca³ego serca i duszy oraz s³u¿yæ Mu 
niepodzielnie. Bóg objawia siê cz³owiekowi w œwiecie, którego 
jest Stwórc¹, w dziejach wybranego ludu izraelskiego, a w pe³ni 
w Jezusie Chrystusie. Boga okreœlamy mianem Ducha gdy¿ jest 
niewidzialny, nieœmiertelny, nie ma cia³a, ma zaœ rozum i woln¹ 
wolê. Bóg jest Mi³oœci¹, jest Duchem nieskoñczenie doskona³ym, stworzycielem, gdy¿ 
z niczego uczyni³ œwiat.

Kim jest Trójca Œwiêta?
Trójca Œwiêta to Jeden Bóg w trzech Osobach (Bóg Ojciec, Syn Bo¿y i Duch 

Œwiêty), maj¹cy tê sam¹ naturê i te same doskona³oœci. Stanowi Ona centrum 
tajemnicy wiary i ¿ycia chrzeœcijañskiego. Samo pojêcie nie jest wyra¿eniem biblijnym, 
pochodzi z koñca II wieku, dodaje jednak w swej prostocie doskonale to, co ksiêgi 
Nowego Testamentu g³osz¹ o Trzech Osobach, które s¹ jednym, jedynym Bogiem.

Co to jest Opatrznoœæ Bo¿a?
Opatrznoœæ Bo¿a jest to opieka Boga nad wszystkim co stworzy³, a szczególnie nad 

cz³owiekiem, by wszystko doprowadziæ do pe³nej doskona³oœci i ostatecznego celu. 
W³aœciw¹ postaw¹ cz³owieka wierz¹cego w opatrznoœæ Bo¿¹ jest zaufanie Bogu, 
zdanie sie na Niego w ka¿dej sytuacji, w ka¿dym cierpieniu i w samej godzinie œmierci.

*   *   *   *   *
Drodzy bracia i siostry, niech w tych dniach towarzysz¹ nam szczególnie dwa uczucia: 

uwielbienia, podobnie jak to czynili mieszkañcy Jerozolimy wznosz¹c okrzyk “Hosanna” 
i wdziêcznoœci, aby w tym Wielkim Tygodniu Pan Jezus odnowi³ najwiêkszy dar, jaki mo¿na sobie 
wyobraziæ: da nam swoje ¿ycie, swoje Cia³o i Krew, swoj¹ mi³oœæ. Lecz na tak wielki dar musimy 
stosownie odpowiedzieæ, to znaczy darem z samych siebie, z naszego czasu, z naszej modlitwy, 
z naszego ¿ycia w g³êbokiej komunii mi³oœci z Chrystusem, który dla nas cierpia³, umar³ 
i zmartwychwsta³. 

   Homilia Benedykta XVI wyg³oszona w Niedzielê Palmow¹ 2012 (fragment)
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00 00 00Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18 ;    w dni powszednie: 7 , 18  

Inne nabo¿eñstwa:
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia 

00o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ 

00niedzielê po mszy œw. o godz. 7  prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
00

sW ka¿dy wtorek od godz. 17  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona przez 
Ruch Rodzin Nazaretañskich. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci) 

00co drugi pi¹tek po mszy œw. o godz. 18 . Opiekun Ks. Piotr O.
sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne 

00w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 18  w sali na zapleczu koœcio³a.
00

sW ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 16  - osoby korzystaj¹ce z pomocy Parafialnego 
Zespo³u Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców 
i sponsorów.

00
sRó¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17   

30 00 00 00Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 8  do 10 ; pi¹tek i sobota od 16  do 18 .

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

00

30

00 00

00

00

00 00 00 00

00 00 00 00 00

*   *   *   *   *
1. Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicê Wielkiego Tygodnia. Jak Jezus wszed³ do Jerozolimy, tak przychodzi 
dziœ do ka¿dego z nas. Oby nie okaza³o siê jednak, ¿e stoimy w tym t³umie, który wo³a: „Hosanna”, a za chwilê bêdzie wo³a³:
„Na krzy¿ w Nim”! Proœmy o ³askê, abyœmy w nadchodz¹cym czasie prze¿yli z Panem Jezusem szczery ¿al z powodu naszych 
nieprawoœci, po to, aby prze¿yæ prawdziw¹ radoœæ z powodu nowego ¿ycia, które ofiaruje nam Zmartwychwsta³y.

2. Ju¿ tradycyjnie dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Œwiatowy Dzieñ M³odzie¿y. £¹czmy siê modlitewnie z m³odymi, którzy 
gromadz¹ siê dziœ w stolicach diecezji, aby zawsze pragnêli Chrystusa i ci¹gle odnawiali swoj¹ przyjaŸñ z Panem Bogiem.

3. Wielki Tydzieñ prze¿yjmy jako ludzie wierz¹cy: godnie i po chrzeœcijañsku. Niech trzy œwiête dni: Wielki Czwartek, Wielki 
Pi¹tek i Wielka Sobota bêd¹ dniami szczególnego zag³êbiania siê w Misterium Paschalne poprzez czynny udzia³ w bogatej liturgii.

4. Gdyby nie Wielki Poniedzia³ek, 25 marca obchodzilibyœmy uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego. Zgodnie z normami 
kalendarza liturgicznego w tym roku uroczystoœæ ta zosta³a przeniesiona na poniedzia³ek po Niedzieli Mi³osierdzia Bo¿ego, czyli 
na 8 kwietnia.

5. W Wielki Wtorek przypada liturgiczne wspomnienie Dobrego £otra. Od 2009 roku obchodzimy je w Koœciele jako Dzieñ Modlitw 
za WiêŸniów. 

6. W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Œwiêta, zwana Msz¹ Wieczerzy Pañskiej, 
na pami¹tk¹ ustanowienia Eucharystii i kap³añstwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. W naszej parafii o godzinie 18 . 
Po hymnie „Chwa³a na wysokoœci Bogu” milkn¹ dzwony i organy, a po Komunii Œwiêtej Najœwiêtszy Sakrament zostanie 
przeniesiony do o³tarza adoracji, zwanego dawniej ciemnic¹. Podczas procesji zaœpiewamy hymn „S³aw, jêzyku, tajemnicê”, 
za co w tym dniu mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny.

7. W Wielki Pi¹tek wszystkich obowi¹zuje post œcis³y, polegaj¹cy na powstrzymaniu siê od potraw miêsnych oraz na ograniczeniu 
jedzenia. Tego dnia mo¿emy zjeœæ trzy posi³ki, ale tylko jeden z nich do syta. WstrzemiêŸliwoœæ od potraw miêsnych obowi¹zuje 
wszystkich od 14. roku ¿ycia, bez górnej granicy wieku, natomiast post iloœciowy obowi¹zuje od 18. do 60. roku ¿ycia. Tego dnia 
na znak smutku i ¿a³oby nie sprawuje siê Eucharystii. Liturgia Mêki Pañskiej o godzinie 18 , wczeœniej Droga Krzy¿owa 
o godzinie 17 . Za uczestnictwo w adoracji krzy¿a mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny. Na zakoñczenie liturgii Najœwiêtszy Sakrament 
zostanie przeniesiony do Grobu Pañskiego. 

8. Wielka Sobota jest dniem adoracji Najœwiêtszego Sakramentu w Grobie Pañskim. Pamiêtajmy o tym, kiedy przyjdziemy 
pob³ogos³awiæ pokarmy. Jest to czas upamiêtniaj¹cy zst¹pienie Chrystusa do otch³ani, nadal obowi¹zuje cisza i zaduma nad 
œmierci¹ Chrystusa. Warto i w tym dniu zachowaæ post, powstrzymuj¹c siê od pokarmów miêsnych. B³ogos³awieñstwo pokarmów 
od godziny 9  do 17  co godzina.

9. W sobotni wieczór rozpoczynamy Wigiliê Zmartwychwstania Pañskiego. Uroczysta i najbogatsza w ci¹gu roku liturgia oznajmi 
zmartwychwstanie Chrystusa. Aby ca³e Œwiête Truduum Paschalne otrzyma³o uroczyst¹ oprawê, wszystkich Parafian zachêcam 
do licznego udzia³u. Wigilia Paschalna w naszym koœciele rozpocznie siê o godzinie 19 . 

10. W Niedzielê Zmartwychwstania Pañskiego Msza Œw. rezurekcyjna z uroczyst¹ procesj¹ o godz. 6  – rano. Kolejne msze œw. 
w niedzielê zmartwychwstania o godz. 9 ; 11 , 13  i 18 .

11. W poniedzia³ek wielkanocny Msze œw. o godz. 7 , 9 , 11 , 13  i 18 .                                  Wasz Proboszcz

00
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