
Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik za-
dał Mu pytanie: «Czy Ty jesteś królem żydowskim?» Jezus 
odpowiedział: «Tak, Ja nim jestem». A gdy Go oskarżali 
arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał 
Go Piłat: «Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw Tobie?» 
On jednak nie odpowiadał mu na żadne pytanie, tak że na-
miestnik bardzo się dziwił. A był zwyczaj, że na każde święto 
namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli. Trzy-
mano zaś wtedy znacznego więźnia, imieniem Barabasz. 
Gdy się więc zebrali, spytał ich Piłat: «Którego chcecie, że-
bym wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesja-
szem?» Wiedział bowiem, że przez zawiść Go wydali.  
A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała 
mu ostrzeżenie: «Nie miej nic do czynienia z tym Sprawie-
dliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego po-
wodu». Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, 
żeby prosiły o Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. 
Pytał ich namiestnik: «Którego z tych dwóch chcecie, żebym 
wam uwolnił?» Odpowiedzieli: «Barabasza». Rzekł do nich 

Piłat: «Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają 
Mesjaszem?» Zawołali wszyscy: «Na krzyż z Nim!» Na-
miestnik odpowiedział: «Cóż właściwie złego uczynił?»  
Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: «Na krzyż z Nim!» Piłat 
widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął 
wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: «Nie jestem winny 
krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz». A cały lud za-
wołał: «Krew Jego na nas i na dzieci nasze». Wówczas uwol-
nił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał 
na ukrzyżowanie. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Je-
zusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą ko-
hortę. Rozebrali Go z Jego szat i narzucili na Niego płaszcz 
szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, 
a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed 
Nim i szydzili z Niego, mówiąc: «Witaj, królu żydowski!» 
Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. 
A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego 
własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie. Wy-
chodząc spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem 

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? 

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  
podobnym 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 wy-

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

(Flp 2, 6-11). 

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

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 według św. Mateusza 

9 kwietnia 2017 r.        NR 7 (351/901) 

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 

rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mej twarzy przed zniewa-
gami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem 
nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz 
i wiem, że wstydu nie doznam. 

(Iz 50, 4-7). 

NIEDZIELA  PALMOWA  MĘKI  PAŃSKIEJ 
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Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jezusa. 
Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy Miejsce 
Czaszki, dali Mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, 
ale nie chciał pić. Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między 
siebie Jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc, tam Go pil-
nowali. A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego 
winy: «To jest Jezus, król żydowski». Wtedy też ukrzyżowa-
no z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego 
po lewej stronie. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali 
Go i potrząsali głowami, mówiąc: «Ty, który burzysz przyby-
tek i w trzech dniach go odbudowujesz, ocal sam siebie;  
jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża!» Podobnie arcyka-
płani z uczonymi w Piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: 
«Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem 
Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. 
Zaufał Bogu: niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Prze-
cież powiedział: „Jestem Synem Bożym”». Tak samo lżyli 
Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzyżowani. Od godziny 

szóstej mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. 
Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: 
«Elí, Elí, lemá sabachtháni?», to znaczy: Boże mój, Boże 
mój, czemuś Mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stoją-
cych tam mówili: «On Eliasza woła». Zaraz też jeden z nich 
pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na trzci-
nę i dawał Mu pić. Lecz inni mówili: «Poczekaj! Zobaczymy, 
czy przyjdzie Eliasz, aby Go wybawić». A Jezus raz jeszcze 
zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. A oto zasłona 
przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia za-
drżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał 
świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów 
po Jego zmartwychwstaniu, weszli do Miasta Świętego 
i ukazali się wielu. Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali 
straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, 
zlękli się bardzo i mówili: «Prawdziwie, Ten był Synem  
Bożym». 

(Mt 27, 11-54). 
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LITURGIA  TRIDUUM  PASCHALNEGO 
13 – 15 kwietnia 2017 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: „CIEMNA JUTRZNIA” – GODZINA CZYTAŃ I JUTRZNIA; 
  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 ŚW. 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 I; 0.30: Rejon II; 2.00: Rejon III; 3.30: Rejon IV; 5.00: Rejon V, ul. Aleksandry 4, 4a, c, d. 

 
WIELKA  SOBOTA – WIGILIA  PASCHALNA 
 
  6.30: Adoracja osób starszych; 
  8.00: „CIEMNA JUTRZNIA” – GODZINA CZYTAŃ I JUTRZNIA; 
  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. 
Po Mszy św. o godz. 17.00 - NIESZPORY CHRZCIELNE. 



OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 
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Następny numer „Naszej Familii” ukaże się w niedzielę, 7 maja 2017 r. 

 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  
uczyniliście, czynicie i będziecie czynili. Dziękujemy za Wasze  
oddanie, zapał, pracowitość i pomysłowość, ale również za we-
wnętrzne ciepło, którym nas obdarzacie, za dobre rady, słowem  
za to, że jesteście z nami, że tchnęliście w nas ożywczego Ducha 
miłości! 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  
wiarą, nadzieją i apostolską miłością. A udział 
w śmierci i zwycięstwie Chrystusa zawsze niech 
będzie naszą największą siłą. Wszelkie szlachet-
ne pragnienia i zamiary niech wspiera błogosła-
wieństwo i moc Chrystusa Zmartwychwstałego, 
niech je uczyni skutecznymi i owocnymi, a serce 
napełni nową radością. 

Zespół Redakcyjny „Naszej Familii”. 

1. Wyrażamy serdeczne podziękowanie ks. Lesławowi Pańczako-
wi MS, za przeprowadzenie Rekolekcji Wielkopostnych 
w naszej parafii. Dziękujemy również dyrekcji szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych, księżom wikariuszom, siostrom 
Michalitkom, nauczycielom i katechetom za zaangażowanie 
w to dzieło. 

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

3. Sakrament pokuty i pojednania w Wielkim Tygodniu:    
  Wielki Poniedziałek:  6.30 – 7.30;  17.00 – 19.00;  
  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. Chorych odwiedzimy w Wielki Piątek. Należy ich zgłosić 

w zakrystii lub kancelarii. 
5. KANCELARIA PARAFIALNA będzie czynna w Wielki 

WTOREK i Wielką ŚRODĘ od 16.00 do 17.30. Od Wielkiego 
CZWARTKU do WTORKU Wielkanocnego kancelaria będzie 
zamknięta. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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 „Oratorium” Do-
mu Pogodnej Jesieni przy ul. Telimeny 31 święcenie pokar-
mów odbędzie się o godz. 10.00. W związku ze sprzątaniem 
kościoła, świątynia będzie zamknięta od 15.30 do 17.00. Miej-
scem 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 od-
śpiewane Orędzie Paschalne, czyli Exultet. Następnie rozpocz-
nie się Uroczysta Liturgia Słowa, nastąpi poświęcenie wody 
chrzcielnej i odnowa przyrzeczeń chrzcielnych, wreszcie na-
stąpi Liturgia Eucharystyczna. Procesja Rezurekcyjna zakoń-
czy Wielkosobotnie Nabożeństwo. Nieszpory Chrzcielne 
w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego po Mszy św. 
o godz. 17.00. Szczegółowy program Liturgii Triduum Pas-
chalnego znajduje się w dzisiejszej „Naszej Familii”, na plaka-
tach oraz na internetowej stronie parafii. 

9. 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. 

10. Mamy jeszcze możliwość ofiarowania artykułów żywnościo-
wych jako daru dla ubogich, które można złożyć do specjalne-
go kosza obok skarbony na jałmużnę wielkopostną. Można 
to uczynić do Wielkiego Piątku. Z darów tych będą przygoto-
wane paczki na święta dla potrzebujących. Zespół charytatyw-
ny będzie je wydawał w Wielką Sobotę od godz. 15.00 
do 16.00. 

11. Zapraszamy dzisiaj na Koncert Pieśni Wielkopostnych 
w wykonaniu Chóru „Familia” pod dyrekcją p. Beaty 
Kaczmarskiej. Koncert rozpocznie się po Mszy św. o godz. 
17.00, podczas której także będzie śpiewał nasz parafialny 
Chór. 

12. Jutro, 10 kwietnia Grupa Modlitewna św. Ojca Pio zaprasza 
na comiesięczne formacyjne spotkanie, które odbędzie się 
w sali nr 1 po Mszy św. wieczornej. 

13. W Wielki Wtorek 11 kwietnia o godz. 19.00 w naszym Sank-
tuarium zostanie wykonane „REQUIEM” Gabriela Fauré. 
Usłyszymy wybitnych artystów scen krakowskich, Chór CAN-
TATA Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, 
Chór Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie oraz Kra-
kowską Młodą Filharmonię. Honorowy patronat nad tym nad-
zwyczajnym koncertem wielkopostnym objął ks. abp Marek 
Jędraszewski. Wstęp wolny. 

14. Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy pamięta-
li o inwestycyjnym charakterze składki w I niedzielę miesiąca 
kwietnia. Wyniosła ona 13.217 zł, z czego 3.920 zł to ofiary 
w kopertach. Dziękujemy również za przelewy na konto para-
fialne, na które w lutym wpłynęła kwota 2.125 zł. 

15. XXV Liceum Ogólnokształcące przy ul. Telimeny 9 rozpoczy-
na nabór do klas wojskowych, bezpieczeństwa publicznego 
oraz wewnętrznych służb ochrony. Dzień otwarty szkoły odbę-
dzie się 12 kwietnia od godz. 9.00. 


