
Psalm responsoryjny (Ps. 22(21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24). 
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». 

Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? 
Sfora psów mnie opadła, 
otoczyła mnie zgraja złoczyńców. 
Przebodli moje ręce i nogi, 
policzyć mogę wszystkie moje kości. 

Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? 

Dzielą między siebie moje szaty 
i los rzucają o moją suknię. 
Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka: 
pomocy moja spiesz mi na ratunek. 

Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? 
Będę głosił swym braciom Twoje imię 
i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych: 
«Chwalcie Pana, wy, którzy się Go boicie, 
niech się Go lęka całe potomstwo Izraela». 

Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

Chwała Tobie, Królu Wieków! 
Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. 

Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię. 
Chwała Tobie, Królu Wieków! 

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian 

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa wg św. Marka 

NIEDZIELA  PALMOWA  MĘKI  PAŃSKIEJ 
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Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał 
przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Każ-
dego 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 rwą-

cym mi brodę. Nie zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami 
i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczu-
ły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, 
że wstydu nie doznam. 

(Iz 50, 4-7). 

Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał 
ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił 
samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podob-
nym do ludzi. A w tym co zewnętrzne uznany za człowieka, 
uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, 
i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył Go nad 

wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na 
imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziem-
skich, i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus 
Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. 

(Flp 2, 6-11). 

Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi 
i uczonymi w Piśmie i cała Wysoka Rada powzięli uchwałę. 
Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi. 
Piłat zapytał Go: „Czy Ty jesteś królem żydowskim?” Odpo-
wiedział mu: „Tak, Ja nim jestem”. Arcykapłani zaś oskarża-
li Go o wiele rzeczy. Piłat ponownie Go zapytał: „Nic nie 
odpowiadasz? Zważ, o jakie rzeczy Cię oskarżają”. Lecz Je-
zus nic już nie odpowiedział, tak że Piłat się dziwił. Na każde 
zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, które-
go żądali. A był tam jeden, zwany Barabaszem, uwięziony 
z buntownikami, którzy w rozruchu popełnili zabójstwo. 
Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze im czy-
nił. Piłat im odpowiedział: „Jeśli chcecie, uwolnię wam króla 
żydowskiego?” Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali Go 
przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwol-
nił im raczej Barabasza. Piłat ponownie ich zapytał: „Cóż 
więc mam uczynić z Tym, którego nazywacie królem żydow-
skim?” Odpowiedzieli mu krzykiem: „Ukrzyżuj Go!” Piłat 
odparł: „Co więc złego uczynił?” Lecz oni jeszcze głośniej 
krzyczeli: „Ukrzyżuj Go!” Wtedy Piłat, chcąc zadowolić 

tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować 
i wydał na ukrzyżowanie. Żołnierze zaprowadzili Go na we-
wnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą kohor-
tę. Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli 
Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: „Witaj, królu żydow-
ski!” 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 przymu-
sili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufa, 
który wracał z pola i właśnie przechodził, żeby niósł krzyż 
Jego. Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy Miej-
sce 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 godzi-
na trzecia, gdy Go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem 
Jego winy, tak ułożony: Król żydowski. Razem z Nim ukrzy-
żowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po 
lewej Jego stronie. Tak wypełniło się słowo Pisma: W poczet 
złoczyńców został zaliczony. Ci zaś, którzy przechodzili 
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obok, przeklinali Go, potrząsali głowami, mówiąc: „Ej, Ty, 
który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, 
zejdź z krzyża i ocal samego siebie”. Podobnie arcykapłani 
wraz z uczonymi w Piśmie drwili między sobą i mówili: 
„Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Mesjasz, król 
Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli 
i uwierzyli”. Lżyli Go także ci, którzy byli z Nim ukrzyżowa-
ni. A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię 
aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawo-
łał donośnym głosem: „Eloí, Eloí, lamá sabachtháni”. 

To znaczy: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” 
Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: „Patrz, woła 
Eliasza”. Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na 
trzcinę i dawał Mu pić, mówiąc: „Poczekajcie, zobaczymy, 
czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć z krzyża”. Lecz Jezus za-
wołał donośnym głosem i oddał ducha. A zasłona przybytku 
rozdarła się na dwoje z góry na dół. Setnik zaś, który stał 
naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: 
„Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym”. 

(Mk 15, 1-39). 
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LITURGIA  TRIDUUM  PASCHALNEGO 
02 – 04 kwietnia 2015 r. 

 

WIELKI  CZWARTEK 
 
18.00: MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ 
        ADORACJA PANA JEZUSA W CIEMNICY 
 
po Liturgii – CHÓR I RODZINA KOLPINGA; 
21.00 – 22.00: KRĘGI RODZIN. 

 
WIELKI  PIĄTEK  MĘKI  PAŃSKIEJ 

 
  8.00: JUTRZNIA – MODLITWA PORANNA KOŚCIOŁA; 
  9.00: klasy III gimnazjalne; 9.30: klasy II gimnazjalne; 10.00: klasy I gimnazjalne; 
10.30: klasy VI SP; 11.00: klasy V SP; 11.30: klasy IV SP; 12.00: klasy III i II SP; 
12.30: klasy I SP; 13.00: dzieci klas O i przedszkolnych; 
13.30: KOŁO PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA; 14.30: GRUPA MODLITEWNA OJCA PIO; 
15.00: GODZINA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO; 15.30: APOSTOLSTWO MODLITWY; 
16.30: ŻYWY RÓŻANIEC; 17.30: cicha adoracja. 
 

18.00: LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ 
        ADORACJA PANA JEZUSA W GROBIE 
 
20.00: GORZKIE ŻALE; 21.00: młodzież szkół średnich; 
22.00: DROGA KRZYŻOWA; 
23.00: Rejon IV; 0.30: Rejon V; 2.00: Rejon I; 3.30: Rejon II; 5.00: Rejon III. 

 
WIELKA  SOBOTA – WIGILIA  PASCHALNA 
 
  6.30: Adoracja osób starszych; 
  8.00: JUTRZNIA – MODLITWA PORANNA KOŚCIOŁA; 
  8.30: Adoracja cicha; 9.00: AKCJA KATOLICKA i WSPÓLNOTA FUNDATORÓW KATAKUMB; 
18.00: ŻYWY RÓŻANIEC. 
 

ŚWIĘCENIE POKARMÓW – od godz. 10.00 do 15.00 co pół godziny. 
 

15.30 – 17.00: sprzątanie kościoła. 
 

19.00: LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ 
        I PROCESJA REZUREKCYJNA 
 

NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO 
MSZE ŚW.: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 17.00, 19.00. 



OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 
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Msze święte: w dni powszednie: 6.30*, 7.00, 18.00; w I piątki miesiąca: 6.30*, 7.00, 16.30*, 18.00, 19.30* (* - z wyjąt-
kiem wakacji); w niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30*, 17.00, 19.00; w soboty: 18.00.  
Godziny otwarcia kancelarii parafialnej: wtorek: 16.00 – 17.30; środa: 16.00 – 17.30; czwartek: 10.30 – 12.00, 
16.00 – 17.30; piątek: 16.00 – 17.30; sobota: 8.30 – 10.00 (z wyjątkiem I piątku i I soboty miesiąca). 

1. Liturgią Niedzieli Palmowej rozpoczynamy uroczysty ob-
chód Wielkiego Tygodnia. Dołóżmy wszelkich starań, 
aby Wielki Tydzień zarówno w naszych rodzinach jak 
i w rodzinie parafialnej przybliżył nas do największych tajem-
nic naszej wiary. Niech łaski wysłużone dla nas na krzyżu 
przez Zbawiciela wszystkich ludzi umocnią nas w dawaniu 
świadectwa Temu, który do końca nas umiłował. 

2. Spowiedź wielkopostna w naszej parafii odbędzie się jutro 
w godz.: 7.00 – 8.30;  9.00 – 10.30;  11.00 – 12.00;   
           15.30 – 17.00;  17.30 – 19.30. 

3. Sakrament pokuty i pojednania w Wielkim Tygodniu:    
  Wielki Wtorek:  6.30 – 7.30;  17.00 – 19.00;  
  Wielka Środa:  6.30 – 7.30;  17.00 – 19.00;  
  WIELKI CZWARTEK:  6.30 – 8.00;  17.00 – 18.00;  
  WIELKI PIĄTEK:  6.30 – 8.00;  17.00 – 18.00;  
  WIELKA SOBOTA:  6.30 – 8.00;  9.00 – 15.00;    
               18.00 – 19.00.  
 
  PODCZAS LITURGII TRIDUUM PASCHALNEGO   

  NIE MA SPOWIEDZI!  
 

4. KANCELARIA PARAFIALNA będzie czynna w Wielki 
WTOREK i Wielką ŚRODĘ od 16.00 do 17.30. Od Wielkie-
go CZWARTKU do WTORKU Wielkanocnego kancelaria 
będzie zamknięta. 

5. Wielki Czwartek – pamiątka ustanowienia Eucharystii i Sa-
kramentu Kapłaństwa. O godz. 10.00 w Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Łagiewnikach Msza krzyżma, w czasie której 
poświęca się oleje, a kapłani odnawiają swoje przyrzeczenia. 
O godz. 18.00 w naszej świątyni Msza św. Wieczerzy Pań-
skiej, po której przeniesiemy Pana Jezusa do „Ciemnicy”, 
gdzie będzie adorowany Najświętszy Sakrament do godz. 
22.00. 

6. Wielki Piątek - upamiętnia zbawczą Ofiarę Jezusa Chrystusa 
na Krzyżu. W tym dniu obowiązuje post ścisły, bez żadnej 
dyspensy. Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 
18.00, a po niej przeniesiemy Najświętszy Sakrament do Gro-
bu Pańskiego, gdzie adoracja będzie trwała przez całą noc. 

7. Wielka Sobota – w tym dniu post nie obowiązuje, choć trady-
cja polska zachęca, aby go zachować. Święcenie pokarmów 
od godz. 10.00 do 15.00 co pół godziny. W związku ze sprzą-

taniem kościoła, świątynia będzie zamknięta od 15.30 
do 17.00. Miejscem na modlitwę i czuwanie jest w tym czasie 
kaplica Matki Bożej. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie 
się o godz. 19.00 obrzędem poświęcenia ognia i Paschału. 
Zostanie odśpiewane Orędzie Paschalne, czyli Exultet. Na-
stępnie rozpocznie się Uroczysta Liturgia Słowa, nastąpi po-
święcenie wody chrzcielnej i odnowa przyrzeczeń chrzciel-
nych, wreszcie nastąpi Liturgia Eucharystyczna. Procesja Re-
zurekcyjna zakończy Wielkosobotnie Nabożeństwo. 

8. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: Gorzkie Żale dzi-
siaj o godz. 16.00 oraz w Wielki Piątek o godz. 20.00, a także 
na Drogę Krzyżową w Wielki Piątek o godz. 22.00. Uczestni-
cząc w tych nabożeństwach możemy uzyskać odpust zupełny 
pod zwykłymi warunkami. 

9. Wyrażamy serdeczne podziękowanie ks. Adamowi Olszew-
skiemu za przeprowadzenie rekolekcji szkolnych. Dziękujemy 
również dyrekcji szkół podstawowych i gimnazjalnych, księ-
żom wikariuszom, siostrom Michalitkom, nauczycielom 
i katechetom za zaangażowanie w to dzieło. 

10. W Wielki Wtorek 31 marca o godz. 19.00 w naszym Sanktu-
arium zostanie wykonane „Requiem” Wolfganga Amadeusza 
Mozarta. Usłyszymy wybitnych artystów scen krakowskich, 
chór „Kanon” im. Bartłomieja Nowodworskiego oraz Kra-
kowską Orkiestrę Papieską pod dyr. p. Ryszarda Źróbka. Kon-
cert odbędzie się pod patronatem ks. Kardynała Stanisława 
Dziwisza. 

11. W okresie Wielkiego Postu staramy się pamiętać także o lu-
dziach potrzebujących. Mamy jeszcze możliwość ofiarowania 
artykułów żywnościowych jako daru dla ubogich, które moż-
na złożyć do specjalnego kosza obok skarbony na jałmużnę 
wielkopostną. Można to uczynić do Wielkiego Piątku. Z da-
rów tych będą przygotowane paczki na święta dla potrzebują-
cych. Zespół charytatywny będzie je wydawał w Wielką So-
botę od godz. 15.00 do 16.00. 

12. Parafia organizuje wyjazd wakacyjny dla dzieci ze szkół pod-
stawowych do Władysławowa w dniach od 12 do 25 lipca. 
Więcej informacji u ks. Bogdana, a także na plakatach oraz na 
stolikach z tyłu kościoła. 

13. Prasę katolicką oraz dobrą książkę o tematyce religijnej może-
my nabyć w Poniedziałek Wielkanocny. 

 Z okazji Dnia Kapłana składamy naszym Kapłanom najserdecz-
niejsze życzenia: aby w posłudze duszpasterskiej zawsze towarzy-
szyły Wam świętość, gorliwość i poświęcenie, abyście czuli zaw-
sze moc Ducha Świętego, abyście byli silni mocą miłości, mocą 
wiary - tej wiary, którą ofiarował Wam Chrystus. Życzymy wszel-
kiej pomyślności, powodzenia w realizacji kolejnych projektów, 
planów i zamierzeń. Szczerze dziękujemy za to, co dla nas uczyni-
liście, czynicie i będziecie czynili. Dziękujemy za Wasze oddanie, 
zapał, pracowitość i pomysłowość, ale również za wewnętrzne 
ciepło, którym nas obdarzacie, za dobre rady, słowem za to, 
że jesteście z nami, że tchnęliście w nas ożywczego Ducha miło-
ści! Bóg zapłać! Życzymy obfitych łask Bożych! 
                          Zespół Redakcyjny „Naszej Familii”. 

Drodzy Czytelnicy, Zmartwychwstał Pan! 

 Łącząc się duchowo w przeżywaniu Świąt Pas-
chalnych życzymy serdecznie, aby życie w cieniu 
Krzyża i w radości Zmartwychwstania naszego 
Pana stawało się z każdym dniem pełniejsze wia-
rą, nadzieją i apostolską miłością. A udział 
w śmierci i zwycięstwie Chrystusa zawsze niech 
będzie naszą największą siłą. Wszelkie szlachetne 
pragnienia i zamiary niech wspiera błogosławień-
stwo i moc Chrystusa Zmartwychwstałego, niech 
je uczyni skutecznymi i owocnymi, a serce napeł-

ni nową radością. 
Zespół Redakcyjny „Naszej Familii”. 


