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Wjazd Jezusa do Jerozolimy 
Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage 

na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał swoich uczniów i 
rzekł im: „Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz 
znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i 
przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam kto co mówił, po-
wiecie: «Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści»”.  
         Stało się to, żeby się spełniło słowo proroka:  
„Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do 
ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy”.  
Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowa-

dzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On 
usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, 
inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, 
które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno:  
„Hosanna Synowi Dawida.  
Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie.  
Hosanna na wysokościach”.  
Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i py-
tano: „Kto to jest?” A tłumy odpowiadały: „To jest prorok Je-
zus z Nazaretu w Galilei”.  

NIEDZIELA PALMOWA (Rok A) 

Psalm responsoryjny  

OTO SŁOWO PAŃSKIE 

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

(Iż 35, -7-4a) 

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 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 się Go boicie, * 
niech się Go lęka całe potomstwo Izraela”.  

Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?  

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

                     Słowa Ewangeli według świętego Mateusza (Mt 21, 1-11 )  

Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci,  
a była to śmierć na krzyżu.  

Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko  
i dal Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.  

Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie sko-
rzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, 
lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, 
stawszy się podobnym do ludzi. A w tym co zewnętrz-
ne 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 zgię-
ło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i pod-
ziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chry-
stus jest Panem ku chwale Boga Ojca.  

OTO SŁOWO BOŻE 

(Flp 2, 8-9) 

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

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. OTO SŁOWO BOŻE 
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Jezus przed Piłatem 
E. Jezusa postawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: I. Czy Ty jesteś Królem 

żydowskim? E. Jezus odpowiedział: + Tak, Ja nim jestem. E. A gdy Go oskarżali arcykapłani i starsi, nic 
nie odpowiadał. Wtedy zapytał Go Piłat: I. Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw Tobie? E. On jednak 
nie odpowiedział mu na żadne pytanie, tak że namiestnik bardzo się dziwił. 

Jezus odrzucony przez swój naród 
A na każde święto namiestnik miał zwyczaj uwalniać jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wte-
dy znacznego więźnia, imieniem Barabasz. Gdy się więc zgromadzili, spytał ich Piłat: I. Którego chcecie, 
żebym wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem? E. Wiedział bowiem, że przez zawiść Go 
wydali. A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: I. Nie miej nic do czynie-
nia z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego powodu. E. Tymczasem arcy-
kapłani i starsi namówili tłumy, żeby żądały Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich na-
miestnik: I. Którego z tych dwu chcecie, żebym wam uwolnił? E. Odpowiedzieli: T. Barabasza. E. Rzekł 
do nich Piłat: I. Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? E. Zawołali wszyscy: T. 
Na krzyż z Nim! E. Namiestnik powiedział: I. Cóż właściwie złego uczynił? E. Lecz oni jeszcze głośniej 
krzyczeli: T. Na krzyż z Nim! E. Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej narasta, wziął wodę i 
umył ręce wobec tłumu, mówiąc: I. Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz. E. A ca-
ły lud zawołał: T. Krew Jego na nas i na dzieci nasze. 
E. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. 

Król wyszydzony 
Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. 

Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na gło-
wę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: T. Witaj, 
Królu żydowski! E. 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. 

Droga krzyżowa 
Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł 

krzyż Jego. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy Miejscem Czaszki, dali Mu pić wino zapra-
wione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. 
Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc tam, pilnowali Go. 
A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: To jest Jezus, Król żydowski. Wtedy też ukrzyżo-
wano z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. 

Wyszydzenie na krzyżu 
Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrząsali głowami, mówiąc: T. Ty, który burzysz 

przybytek i w trzy dni go odbudowujesz, wybaw sam siebie; jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża! E. 
Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: T. 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. Przecież powiedział: Jestem Synem Bożym. E. Tak samo 
lżyli Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzyżowani. 

Śmierć Jezusa 
Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus 

zawołał donośnym głosem: + Elí, Elí, lemá sabachtháni? E. To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie 
opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: T. On Eliasza woła. E. Zaraz też jeden z nich po-
biegł i wziąwszy gąbkę, nasączył ją octem, umocował na trzcinie i dawał Mu pić. Lecz inni mówili: T. Zo-
staw! Popatrzmy, czy nadejdzie Eliasz, aby Go wybawić. E. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem 
i oddał ducha. 

Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie.  

Po śmierci Jezusa 

A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół;  
ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał Świętych, którzy umarli, powstało. I wy-
szedłszy 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: 
T. Prawdziwie, Ten był Synem Bożym.  

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza  (Mt 27, 11–54 ) 

OTO SŁOWO PAŃSKIE 
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 Życzenia wielkanocne  redakcji Naszej Familii 

W tym trudnym i ciężkim okresie niech czas wielkanocny 
utrzyma   nasze   marzenia   w  mocy,  aby   wszystkie   życzenia  
okazały się do spełnienia i żeby nie zabrakło nam wzajemnej 
miłości i  życzliwości.  Abyśmy  byli mocni  w wierze  i  nadziei . 
Niech    Jezus     Chrystus    ukrzyżowany    i    zmartwychwstały  
będzie obecny w naszych domach i rodzinach. 
Wesołych świąt!  Alleluja!  
Chrystus zmartwychwstał! - Prawdziwie zmartwychwstał!  Alleluja! 
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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; 

Zespół Redakcyjny: ks. Mirosław Dziedzic, ks. Józef Jakubiec,  Zdzisław Chojnacki, Zdzisława Krzeczkowska,  
Krystyna Fłys, Bronisława Kufel – Włodek, Jadwiga Nowakowska 

Adres:  NASZA FAMILIA ul. Aleksandry 1  30-837 Kraków,  tel (12) 658 03 50 
e-mail: xmiroslaw@poczta.onet.pl;  jjakubiec@kolping.pl 
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AKTUALNOŚCI  I OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W związku z zagrożeniem epidemicznym w Polsce oraz stosu-
jąc się do rozporządzeń organów państwowych, w kościołach 
obowiązują następujące zasady:  

●  do dnia 11 kwietnia br. w świątyni podczas nabożeństw i 
Mszy św. jednorazowo może przebywać nie więcej niż 5 osób, 
nie licząc osób sprawujących posługę;  
● od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, 12 kwietnia br. 
do odwołania – maksymalnie 50 osób, wliczając 
w to uczestników i sprawujących posługę;  
●  przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Ko-
munii Św. na rękę, do czego w obecnej sytuacji zachęcamy, 
w tym celu należy wyciągnąć przed siebie dwie dłonie ułożone 
jedna na drugiej i spożyć Ciało Pańskie przed kapłanem. 

2. Metropolita Krakowski ogłosił dyspensę od obowiązku uczest-
nictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach św. Osoby, które 
z niej korzystają, proszone są o duchową łączność ze wspólnotą 
Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego 
przekazu, których listę można zobaczyć na stronie internetowej 
parafii w aktualnościach. 

3. Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, 
np. poprzez pomoc w zakupach oraz o modlitwę w intencji 
ochrony przed chorobami. Dobremu Bogu polecajmy wszyst-
kich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie 
dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu 
medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o 
wygaśnięcie epidemii. 

4. 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 
mimo utrudnień i ograniczeń wynikających z pandemii korona-
wirusa. Niech łaski wysłużone dla nas na krzyżu przez Zbawi-
ciela wszystkich ludzi umocnią nas w dawaniu świadectwa 
Temu, który do końca nas umiłował. 

5. 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;  17.00 – 19.00.  

6. Dla osób, które obecnie zgodnie z zaleceniami starają się ogra-
niczyć wychodzenie z domów zostały umieszczone na stronie 
internetowej parafii niezbędne informacje dotyczące żalu do-
skonałego oraz Komunii Duchowej. 

7. Wielki Czwartek – pamiątka ustanowienia Eucharystii i Sa-
kramentu Kapłaństwa. Msza Święta Krzyżma w Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, w czasie której poświę-
ca się oleje, a kapłani odnawiają swoje przyrzeczenia odpra-
wiona zostanie w późniejszym terminie, prawdopodobnie 12 
września br.   

O godz. 18.00 w naszej świątyni Msza św. Wieczerzy Pańskiej, 

po której przeniesiemy Pana Jezusa do „Ciemnicy”, 
gdzie będzie adorowany Najświętszy Sakrament do godz. 22.00 
(maksymalnie 5 osób). 

8. Wielki Piątek - upamiętnia zbawczą Ofiarę Jezusa Chrystusa 
na Krzyżu. Obowiązuje w tym dniu post ścisły (trzy posiłki) 
dla wszystkich w przedziale wieku od 18 do 60 lat i wstrze-
mięźliwość od pokarmów mięsnych dla wszystkich od 14 lat 
do końca życia. Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 
18.00, a po niej przeniesiemy Najświętszy Sakrament do Grobu 
Pańskiego, gdzie adoracja będzie trwała do godz. 22.00. 

9. Wielka Sobota – w tym dniu post nie obowiązuje, choć trady-
cja polska zachęca, aby go zachować. Z polecenia Metropolity 
Krakowskiego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w tym 
roku nie będzie tradycyjnego święcenia pokarmów. Zachęcamy 
do błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wiel-
kanocnym. Tekst błogosławieństwa znajdziemy 
w aktualnościach na stronie internetowej parafii. Liturgia Wigi-

lii Paschalnej rozpocznie się o godz. 19.00. Zostanie odśpie-
wane Orędzie Paschalne, czyli Exultet. Następnie rozpocznie 
się Uroczysta Liturgia Słowa, nastąpi poświęcenie wody 
chrzcielnej i odnowa przyrzeczeń chrzcielnych, wreszcie nastą-
pi Liturgia Eucharystyczna. Procesja Rezurekcyjna wewnątrz 
świątyni zakończy Wielkosobotnie Nabożeństwo. Nieszpory 

Chrzcielne w Niedzielę Zmar twychwstania Pańskiego 
po Mszy św. o godz. 17.00. Program Liturgii Triduum Paschal-
nego znajduje się na plakatach, na internetowej stronie parafii 
oraz w zakładce „Nasza Familia” w dzisiejszym wydaniu w 
wersji elektronicznej. 

10. Gorzkie Żale dzisiaj o godz. 16.00 oraz w Wielki Piątek o 
godz. 20.00. Uczestnicząc w tych nabożeństwach możemy uzy-
skać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

11. Kancelaria Parafialna będzie czynna w Wielki Poniedziałek, 
Wielki Wtorek i Wielką Środę od 16.00 do 17.00. 
Od Wielkiego Czwartku do Wtorku Wielkanocnego kancelaria 
będzie zamknięta. 

12. Przy wyjściu z kościoła możemy jeszcze nabyć baranki wielka-
nocne Caritas. Ofiara z ich sprzedaży przeznaczona jest 
na pomoc dla biednych. 

13. Skarbonki z jałmużną wielkopostną dzieci można składać w 
kościele do przygotowanego i oznaczonego kosza od Wielkiej 
Środy do Wielkiego Piątku. 
 

Dziękujemy za ofiary złożone na potrzeby Sanktuarium. 
PEKAO SA  Nr konta 78 1240 1431 1111 0010 0160 8297 
KBS  Nr konta 97 8591 0007 0220 0604 8246 0001 

 

Z naszej wspólnoty odeszli do Pana: 
+ Józef Szeląg, l. 81, zam. ul. Aleksandry 9; 

+ Ludwika Lorek, l. 69, zam. ul. Telimeny 23; 
+ Jerzy Lech, l. 75, zam. ul. Heleny 10. 

 

Dobry Jezu, a nasz Panie… 
 


