
Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.  
Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię.   
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Psalm responsoryjny  

Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg go wy-
wyższył 
Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze 
sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił sa-
mego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym 
do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uni-
żył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – i to 

śmierci krzyżowej. 
Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i daro-

wał Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgię-
ło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziem-
nych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest 
Panem – ku chwale Boga Ojca. 

Jezus przed Piłatem 
Starsi ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie powstali 
i  poprowadzili Jezusa przed Piłata. Tam zaczęli 
oskarżać Go: Stwierdziliśmy, że ten człowiek podbu-
rza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Ce-
zarowi i że siebie podaje za Mesjasza-Króla. Piłat za-
pytał Go: „Czy Ty jesteś królem żydowskim?” Jezus 
odpowiedział mu: „Tak, Ja nim jestem”. Piłat więc 
oświadczył arcykapłanom i tłumom: „Nie znajduję 
żadnej winy w tym człowieku”. Lecz oni nastawali 
i  mówili: „Podburza lud, szerząc swą naukę po całej 
Judei, od Galilei, gdzie rozpoczął, aż dotąd”. Gdy Piłat 
to usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczy-

kiem. A gdy się upewnił, że jest spod władzy Heroda, 
odesłał Go do Heroda, który w tych dniach również 
przebywał w Jerozolimie. 

Jezus przed Herodem 
Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od daw-
na bowiem chciał Go ujrzeć, ponieważ słyszał o Nim 
i  spodziewał się, że zobaczy jakiś znak, zdziałany 
przez Niego. Zasypał Go też wieloma pytaniami, lecz 
Jezus nic mu nie odpowiedział. Arcykapłani zaś 
i  uczeni w Piśmie stali i gwałtownie Go oskarżali. 
Wówczas wzgardził Nim Herod wraz ze swoją stra-
żą; na pośmiewisko kazał ubrać Go w lśniący płaszcz 
i odesłał do Piłata.  

OTO SŁOWO BOŻE 

OTO SŁOWO BOŻE 

Psalm (Ps 22 (21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24(R.:2a)) 

(Iż 35, -7-4a) 

Chwała tobie królu wieków 

 Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian (Flp 2 ,6-11) 

(Por, Flp 2, 8-9) 

  Czytanie z Księgi proroka Izajasza ( Iz 50, 4-7) 

Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, 
że nie doznam wstydu 

Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym 
umiał pomóc strudzonemu krzepiącym słowem. Każdego 
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 mojej twarzy przed zniewagami 
i  opluciem. 

Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na 
obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że 
wstydu nie doznam. 

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  

Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? 

Dzielą między siebie moje szaty *  
i los rzucają o moją suknię.  
Ty zaś, Panie, nie stój z daleka, *  
pomocy moja, śpiesz 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 Go wielbicie, †  
niech sławi Go całe potomstwo Jakuba, *  
niech się Go lęka całe potomstwo Izraela».  

Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? 

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według Świętego Łukasza (Łk 22, 14-23,56) 

Chwała tobie królu wieków 
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LITURGIA TRIDUUM PASCHALNEGO 
18 – 20 kwietnia 2019 r. 

 

WIELKI CZWARTEK 
 
18.00: MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ 
        ADORACJA PANA JEZUSA W CIEMNICY 
 
po Liturgii – CHÓR „FAMILIA” 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 VIII SP; 10.00: klasy VII SP; 
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 i MĘŻCZYŹNI ŚW. JÓZEFA; 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 III; 0.30: Rejon IV, ul. Mała Góra 8b, 8c; 2.00: Rejon V, ul. Aleksandry 4, 4a, c, d; 
3.30: Rejon I; 5.00: Rejon II. 

 
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. 
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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: poniedziałek: 16.00 - 17.30; wtorek: 16.00 – 17.30; środa: 16.00 – 17.30; 
czwartek: 16.00 – 17.30; piątek: 16.00 – 17.30; sobota: 8.30 – 10.00 (z wyjątkiem I piątku i I soboty miesiąca). 

Zespół Redakcyjny: ks. Mirosław Dziedzic, ks. Józef Jakubiec, Zdzisław Chojnacki, Zdzisława Krzeczkowska,  
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. W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przed-
tem bowiem żyli z sobą w nieprzyjaźni. 

Jezus  ponownie przed Piłatem 
Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków Wy-
sokiej Rady oraz lud i rzekł do nich: „Przywiedliście 
mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. 
Otóż ja przesłuchałem go wobec was i nie znalazłem 
w  nim żadnej winy w sprawach, o które go oskarża-
cie. Ani też Herod, bo odesłał go do nas; a oto nie po-
pełnił on nic godnego śmierci. Każę go więc wychło-
stać i  uwolnię”. 

Jezus odrzucony przez swój naród 
A był obowiązany uwalniać im jednego na święta. Za-
wołali więc wszyscy razem: „Strać tego, a uwolnij 
nam Barabasza!” Był on wtrą-
cony do więzienia za jakiś roz-
ruch powstały w mieście i za za-
bójstwo. Piłat, chcąc uwolnić 
Jezusa, ponownie przemówił do 
nich. Lecz oni wołali: „Ukrzyżuj, 
ukrzyżuj go!” Zapytał ich po raz 
trzeci: „Cóż on złego uczynił? Nie 
znalazłem w nim nic zasługują-
cego na śmierć. Każę go więc 
wychłostać i uwolnię”. Lecz oni 
nalegali z wielkim wrzaskiem, 
domagając się, aby Go ukrzyżo-
wano; i wzmagały się ich krzyki. 
Piłat więc zawyrokował, żeby 
ich żądanie zostało spełnione. 
Uwolnił im tego, którego się do-
magali, a który za rozruch i za-
bójstwo był wtrącony do więzie-
nia; Jezusa zaś zdał na ich wolę. 

Droga krzyżowa 
Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona 
z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego 
krzyż, aby go niósł za Jezusem. A szło za Nim mnó-
stwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad 
Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: „Córki jero-
zolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad 
sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, 
kiedy mówić będą: ’Szczęśliwe niepłodne łona, które 
nie rodziły, i piersi, które nie karmiły’. Wtedy zaczną 
wołać do gór: ’Padnijcie na nas’; a do pagórków: 
’Przykryjcie nas!’ Bo jeśli z zielonym drzewem to czy-
nią, cóż się stanie z suchym?” Prowadzono też dwóch 
innych złoczyńców, aby ich z Nim stracić. 

Ukrzyżowanie 
Gdy przyszli na miejsce zwane ’Czaszką’, ukrzyżowali 
tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego 
po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: „Ojcze, prze-
bacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. Potem rozdzielili 
między siebie Jego szaty, rzucając losy. 

Wyszydzenie na krzyżu 
A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady 
drwiąco mówili: „Innych wybawiał, niechże teraz sie-
bie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”. 
Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i po-
dawali Mu ocet, mówiąc: „Jeśli Ty jesteś królem ży-
dowskim, wybaw sam siebie”. Był także nad Nim na-
pis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest 

król żydowski. 
           Dobry łotr 
Jeden ze złoczyńców, których tam 
powieszono, urągał Mu: „Czy Ty 
nie jesteś Mesjaszem? Wybaw 
więc siebie i nas”. Lecz drugi, 
karcąc go, rzekł: „Ty nawet Boga 
się nie boisz, chociaż tę samą ka-
rę ponosisz? My przecież – spra-
wiedliwie, odbieramy bowiem 
słuszną karę za nasze uczynki, ale 
On nic złego nie uczynił”. I dodał: 
„Jezu, wspomnij na mnie, gdy 
przyjdziesz do swego królestwa”. 
J ez u s  m u  odpow iedz ia ł : 
„Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze 
Mną będziesz w raju”. 
           Śmierć  Jezusa 
Było już około godziny szóstej 
i  mrok ogarnął całą ziemię aż do 
godziny dziewiątej. Słońce się za-

ćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. 
Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: „Ojcze, 
w  Twoje ręce powierzam ducha mojego”. Po tych sło-
wach wyzionął ducha. 

Po śmierci Jezusa 
Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu 
i mówił: „Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy”. 
Wszystkie też tłumy, które zbiegły się na to widowisko, 
gdy zobaczyły, co się działo, wracały, bijąc się w pier-
si. Wszyscy Jego znajomi stali z daleka; a również nie-
wiasty, które Mu towarzyszyły od Galilei, przypatry-
wały się temu.  

 


