
L I T U R G I A  S Ł O W A
PIERWSZE CZYTANIE 

Iz 50, 4–7
 Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, 

bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu, 
przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza 
me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg 
otworzył Mi ucho, a Ja się nie oparłem ani się 
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.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 22, 8–9.17–20.23–24

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”

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Flp 2, 8–9

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.

EWANGELIA 
Łk 22, 14–23, 56

    Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie 
skorzystał ze sposobności, aby na równi być 
z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąw-
szy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. 
A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowie-
ka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusz-
nym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej. 
Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył 
i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na 
imię Jezusa zgięło się każde kolano istot 
niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby 
wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest 
PANEM – ku chwale Boga Ojca.

Sfora psów mnie opadła,
otoczyła mnie zgraja złoczyńców. 
Przebodli moje ręce i nogi, 
policzyć mogę wszystkie moje kości

DRUGIE CZYTANIE 
Flp 2, 6–11

Oto słowo Boże

Oto słowo Boże

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

Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa
według świętego Łukasza
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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”

+  –  słowa Chrystusa
E. –  słowa Ewangelisty
I.  –  słowa innych osób pojedynczych 
T. –  słowa kilku osób lub tłumu

Ostatnia Pascha 
E. Gdy nadeszła pora, Jezus zajął miejsce u stołu 
i apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich: + Gorąco 
pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę 
cierpiał. Albowiem powiadam wam: Nie będę już jej 
spożywać, aż się spełni w królestwie Bożym. E. Potem 
wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, rzekł: + 
Weźcie go i podzielcie między siebie; albowiem powia-
dam wam: odtąd nie będę już pił napoju z owocu 
winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże. 

odnosi, dobiega kresu. E. Oni rzekli: T. Panie, tu są 
dwa miecze. E. Odpowiedział im: + Wystarczy.

Obietnica dana Piotrowi i zapowiedź jego upadku 
+ Szymonie, Szymonie, oto Szatan domagał się, żeby 
was przesiać jak pszenicę; ale Ja prosiłem za tobą, 
żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony 
utwierdzaj twoich braci. E. On zaś rzekł: I. Panie, 
z Tobą gotów jestem iść nawet do więzienia i na 
śmierć. E. Lecz Jezus odrzekł: + Powiadam ci, 
Piotrze, nim zapieje dziś kogut, ty trzy razy wyprzesz 
się tego, że Mnie znasz.

Ustanowienie Eucharystii 
E. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, 
połamał go i podał im, mówiąc: + To jest Ciało moje, 
które za was będzie wydane: to czyńcie na moją 
pamiątkę! E. Tak samo i kielich wziął po wieczerzy, 
mówiąc: + Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi 
mojej, która za was będzie wylana.

Zapowiedź zdrady
+ Lecz oto ręka mojego zdrajcy jest obok Mnie na 
stole. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi według 
tego, jak było postanowione, lecz biada temu człowie-
kowi, przez którego będzie wydany. E. A oni zaczęli 
wypytywać jeden drugiego, kto by spośród nich mógł 
to uczynić.

 Spór o pierwszeństwo 
E. Powstał również spór między nimi o to, który z nich 
zdaje się być największy. Lecz On rzekł do nich: 
+ Królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy 
przybierają miano dobroczyńców. Wy zaś nie tak 
macie postępować. Lecz największy między wami 
niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa. 
Któż bowiem jest większy? Ten, kto siedzi za stołem, 
czy ten, kto służy? Czyż nie ten, kto siedzi za stołem? 
Otóż Ja jestem pośród was jako ten, kto służy. Wy 
wytrwaliście przy Mnie w moich przeciwnościach. 
Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo, jak Mnie 
przekazał je mój Ojciec: abyście w królestwie moim 
jedli i pili przy moim stole oraz zasiadali na tronach, 
sądząc dwanaście szczepów Izraela. 

Zaparcie się Piotra 
E. Schwycili Go więc, poprowadzili i zawiedli do domu 
najwyższego kapłana. A Piotr szedł z daleka. Gdy 
rozniecili ogień na środku dziedzińca i zasiedli wkoło, 
Piotr usiadł także między nimi. A jakaś służąca, zoba-
czywszy go siedzącego przy ogniu, przyjrzała mu się 
uważnie i rzekła: I. I ten był razem z Nim. E. Lecz on 
zaprzeczył temu, mówiąc: I. Nie znam Go, kobieto. 
E. Po chwili zobaczył go ktoś inny i rzekł: I. I ty jesteś 
jednym z nich. E. Piotr odrzekł: I. Człowieku, nie jestem. 
E. Po upływie prawie godziny jeszcze ktoś inny począł 
zawzięcie twierdzić: I. Na pewno i ten był razem z Nim; 
jest przecież Galilejczykiem. E. Piotr zaś rzekł: I. Czło-
wieku, nie wiem, co mówisz. E. I natychmiast, gdy on 
jeszcze mówił, zapiał kogut. A Pan obrócił się i spojrzał 
na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu 
powiedział: Dziś, nim kogut zapieje, trzy razy się Mnie 
wyprzesz. I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał.

Modlitwa i trwoga konania 
E. Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na 
Górę Oliwną; towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy 
przyszedł na miejsce, rzekł do nich: + Módlcie się, 
abyście nie ulegli pokusie. E. A sam oddalił się od nich 
na odległość około rzutu kamieniem, padł na kolana 
i modlił się tymi słowami: + Ojcze, jeśli chcesz, zabierz 
ode Mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola, lecz 
Twoja niech się stanie! E. Wtedy ukazał Mu się anioł 
z nieba i pokrzepiał Go. Pogrążony w udręce, jeszcze 
usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, 
sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy 
i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. 
Rzekł do nich: + Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie 
się, abyście nie ulegli pokusie. 

Pojmanie Jezusa 
E. Gdy On jeszcze mówił, oto zjawił się tłum. A jeden 
z Dwunastu, imieniem Judasz, szedł na ich czele 
i podszedł do Jezusa, aby Go ucałować. Jezus mu 
rzekł:+ Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowie-
czego? E.Towarzysze Jezusa, widząc, na co się zanosi, 
zapytali: T. Panie, czy mamy uderzyć mieczem? 
E. I któryś z nich uderzył sługę najwyższego kapłana,
i odciął mu prawe ucho. Lecz Jezus odpowiedział: 
+ Przestańcie, dosyć! E. I dotknąwszy ucha, uzdrowił 
go. Do arcykapłanów zaś, dowódcy straży świątynnej 
i starszych, którzy wyszli przeciw Niemu, Jezus rzekł: 
+ Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę? Gdy 
codziennie bywałem z wami w świątyni, nie podnieśli-
ście rąk na Mnie, lecz to jest wasza godzina i panowa-
nie ciemności.

Czas walki
E. I rzekł do nich: + Czy brak wam było czego, kiedy 
was posyłałem bez trzosa, bez torby i bez sandałów? 
E. Oni odpowiedzieli: T. Niczego. + Lecz teraz – 
E.mówił dalej: + kto ma trzos, niech go weźmie; tak 
samo torbę; a kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz 
i niechaj kupi miecz! Albowiem powiadam wam: to, co 
jest napisane, musi się spełnić na Mnie: Zaliczony 
został do złoczyńców. To bowiem, co się do Mnie 
odnosi

Jezus wyszydzony 
E. Tymczasem ludzie, którzy pilnowali Jezusa, 
naigrawali się z Niego i bili Go. Zasłaniali Mu oczy i 
pytali: T. Prorokuj, kto Cię uderzył. E. Wiele też innych 
obelg miotali przeciw Niemu. 

Przed Sanhedrynem 
E. Skoro dzień nastał, zebrała się starszyzna ludu, 
arcykapłani i uczeni w Piśmie i kazali przyprowadzić 
Go przed ich Sanhedryn. Rzekli: T. Jeśli Ty jesteś Me-
sjaszem, powiedz nam! E. On im odrzekł: + Jeśli wam 
powiem, nie uwierzycie Mi, a jeśli was zapytam, nie 
dacie Mi odpowiedzi. Lecz odtąd Syn Człowieczy 
siedzieć będzie po prawej stronie Wszechmocy Bożej. 
E. Zawołali wszyscy:T. Więc Ty jesteś Synem Bożym? 
E. Odpowiedział im: + Tak. Ja Nim jestem. E. A oni 
zawołali: T. Na co nam jeszcze potrzeba świadectwa? 
Sami przecież słyszeliśmy z ust Jego.



ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

       Czego my oczekujemy od Jezusa Chrystusa, kiedy przynosimy 
palmy, żeby pokazać w ten sposób, że uznajemy Jezusa za 
Mesjasza, Zbawiciela? On jest rzeczywiście Księciem Pokoju i może 
nam go podarować. Czy jesteśmy gotowi iść za Nim, Jego drogą? 
Czy jesteśmy gotowi być posłuszni Bogu aż do śmierci, czy raczej 
oczekujemy, że Bóg da nam spokojne życie? Nagrodą za pójście za 
Jezusem jest głęboki pokój wewnętrzny, poczucie sensu życia, 
którego nic nam nie odbierze, nawet największe cierpienia.

    W Niedzielę Palmową czytamy dwa fragmenty Ewangelii: 
o uroczystym wjeździe Jezusa do Jerozolimy oraz opis Pasji. Za 
bohatera obydwu Ewangelii można uznać tłum, który przyjmuje 
pewne postawy wobec Zbawiciela. Kiedy Jezus uroczyście wjeżdżał 
do Jerozolimy ludzie rzucali przed Nim gałązki oliwne, uznając w Nim 
Mesjasza, Króla Pokoju. I mieli rację. Nie zrozumieli tylko sposobu, 
w jaki Jezus chce ten pokój podarować. Myśleli, że stanie na czele 
powstania, dzięki któremu Żydzi wyzwolą się spod okupacji rzym-
skiej. Ich błędne myślenie doprowadziło do rozczarowania i za trzy 
dni, ten sam tłum, pośle Jezusa na krzyż.

Oto słowo Pańskie

Nawrócony złoczyńca 
E. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, 
urągał Mu: I. Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw 
więc siebie i nas. E. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: 
I. Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę 
ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy 
bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic 
złego nie uczynił. E. I dodał: I. Jezu, wspomnij na 
mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. E. Jezus 
mu odpowiedział: + Zaprawdę, powiadam ci: Dziś 
będziesz ze Mną w raju.

Złożenie Jezusa do grobu 
E. A był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem 
Józef, członek Rady. Nie przystał on na ich uchwałę 
i postępowanie. Pochodził z miasta żydowskiego, 
Arymatei, i oczekiwał królestwa Bożego. On to udał 
się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, 
owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skale, 
w którym nikt jeszcze nie był pochowany. Był to dzień 
Przygotowania i szabat zaczynał jaśnieć. Były przy 
tym niewiasty, które z Nim przyszły z Galilei. Obejrzały 
grób i w jaki sposób zostało złożone ciało Jezusa. Po 
powrocie przygotowały wonności i olejki; lecz zgodnie 
z przykazaniem zachowały spoczynek w szabat.

Śmierć Jezusa 
E. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą 
ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło 
i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy 
Jezus zawołał donośnym głosem: + Ojcze, w Twoje 
ręce powierzam ducha mego. E. Po tych słowach 
wyzionął ducha.

Po zgonie Jezusa 
E. Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę 
Bogu, mówiąc: I. Istotnie, człowiek ten był sprawie-
dliwy. E. Wszystkie też tłumy, które zbiegły się na to 
widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, powracały, 
bijąc się w piersi. Wszyscy Jego znajomi stali z dale-
ka; a również niewiasty, które Mu towarzyszyły od 
Galilei, przypatrywały się temu.

jakieś rozruchy powstałe w mieście i za zabójstwo. 
Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do 
nich. Lecz oni wołali: T. Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go! E. Za-
pytał ich po raz trzeci: I. Cóż On złego uczynił? Nie 
znalazłem w Nim nic zasługującego na śmierć. Każę 
Go więc wychłostać i uwolnię. E. Lecz oni nalegali 
z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby Go ukrzyżo-
wano; i wzmagały się ich krzyki. Piłat więc zawyro-
kował, żeby ich żądanie zostało spełnione. Uwolnił im 
tego, którego się domagali, a który za bunt i zabójstwo 
był wtrącony do więzienia; Jezusa zaś zdał na ich wolę.

Wyszydzenie na krzyżu 
E. Lud zaś stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu 
szydzili: T. Innych wybawiał, niechże teraz siebie 
wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem. 
E. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego 
i podawali Mu ocet, mówiąc: T. Jeśli Ty jesteś Królem 
żydowskim, wybaw sam siebie. E. Był także nad Nim 
napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest 
Król żydowski. 

Droga krzyżowa 
E. Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego 
Szymona z Cyreny, który wracał z pola. Włożyli na 
niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. A szło za Nim 
mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały 
nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: 
+ Córki jerozolimskie, 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! i do pagórków: 
Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to 
czynią, cóż się stanie z suchym? E. Prowadzono też 
innych dwóch – złoczyńców, aby ich z Nim stracić. 

Ukrzyżowanie 
E. Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżo-
wali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, 
drugiego po lewej Jego stronie. Jezus zaś mówił: 
+ Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. E. A 
oni rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy. 

Jezus ponownie przed Piłatem 
E. Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków 
Sanhedrynu oraz lud i rzekł do nich: I. 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 oskar-
żacie. Ani też Herod – bo odesłał Go do nas; przecież 
nie popełnił On nic godnego śmierci. Każę Go więc 
wychłostać i uwolnię. 

E. Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od 
dawna bowiem chciał Go ujrzeć, ponieważ słyszał 
o Nim i spodziewał się, że zobaczy jakiś znak, zdzia-
łany 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 strażą; 
na pośmiewisko kazał Go ubrać w lśniący płaszcz 
i odesłał do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się 
przyjaciółmi. Przedtem bowiem byli z sobą w nieprzy-
jaźni. 

Jezus przed Piłatem 
E. I całe ich zgromadzenie powstało; i poprowadzili Go 
przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać Go: T. Stwierdzili-
śmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że 
odwodzi od płacenia podatków cezarowi i że siebie 
podaje za Mesjasza-Króla. E. Piłat zapytał Go: I. Czy 
Ty jesteś Królem żydowskim? E. Jezus odpowiedział 
mu: + Tak. E. Piłat więc oświadczył arcykapłanom 
i tłumom: I. Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku. 
E. Lecz oni nastawali i mówili: T. Podburza lud, 
szerząc swą naukę po całej Judei, od Galilei, gdzie 
rozpoczął, aż dotąd. E. Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, 
czy człowiek ten jest Galilejczykiem. A gdy się 
upewnił, że jest spod władzy Heroda, odesłał Go do 
Heroda, który w tych dniach również przebywał 
w Jerozolimie.

Nr 3672
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Jezus przed Herodem

Jezus odrzucony przez swój naród 
E. A był obowiązany uwalniać im jednego na święta. 
Zawołali więc wszyscy razem: T. Strać Tego, a uwolnij 
nam Barabasza! E. Był on wtrącony do więzienia za  
Piła
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   Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwoś-
cią jest litować się nad nami i przebaczać nam, 
nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność, jaką 
mamy w nieskończoną dobroć Twoją, i przyjmij 
nas wszystkich do mieszkania najlitościwszego 
Serca swego, i nie wypuszczaj nas z niego na 
wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją, która 
Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.
    Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosier-
dzia na ludzkość całą, a szczególnie na biednych 
grzeszników. Ludzkość ta jest zamknięta w naj-
litościwszym Sercu Jezusa i dla Jego bolesnej 
męki okaż nam miłosierdzie swoje, abyśmy 
wszechmoc miłosierdzia Twego wysławiali na 
wieki wieków. Amen.

Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i za-
konne, i zanurz je w niezgłębionym miło-
sierdziu Moim. One dały Mi moc przetrwania 
gorzkiej męki; przez nie, jak przez kanały, 
spływa na ludzkość miłosierdzie Moje.
     Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko 
co dobre pochodzi, pomnóż w nas łaskę, 
abyśmy spełniali godne uczynki miłosierdzia, by 
ci, co na nas patrzą, chwalili Ojca miłosierdzia, 
który jest w niebie.
    Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosier-
dzia swego na grono wybranych w winnicy 
swojej, na dusze kapłańskie i zakonne, i obdarz 
ich mocą błogosławieństwa swego, a dla uczuć 
Serca Syna swego, w którym te dusze są 
zamknięte, udziel im mocy i światła swego, aby 
mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, 
by wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu 
miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.

Dzień drugi

Dziś sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne 
i wierne, i zanurz je w morzu miłosierdzia 
Mojego; dusze te pocieszały Mnie w drodze 
krzyżowej, były tą kroplą pociechy wśród 
morza goryczy.
  Jezu najmiłosierniejszy, który wszystkim 
udzielasz łask swych nadobficie ze skarbca 
miłosierdzia swego, przyjmij nas do mieszkania 
najlitościwszego Serca swego i nie wypuszczaj 
nas z niego na wieki. Błagamy Cię o to przez 
niepojętą miłość Twoją, jaką pała Twe Serce ku 
Ojcu niebieskiemu.

Dzień trzeci

Dziś sprowadź Mi pogan i tych, którzy Mnie 
jeszcze nie znają. I o nich myślałem w swej 
gorzkiej męce, a przyszła ich gorliwość 
pocieszyła Serce Moje. Zanurz ich w morzu 
miłosierdzia Mojego.
     Jezu najlitościwszy, który jesteś światłością 
świata całego, przyjmij do mieszkania najlitoś-
ciwszego Serca swego dusze pogan, które Cię 
jeszcze nie znają; niechaj promienie Twej łaski 
oświecą ich, aby i oni wraz z nami wysławiali 
przedziwne miłosierdzie Twoje, i nie wypuszczaj 
ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego.
    Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosier-
dzia swego na dusze pogan i tych, co Cię jesz-
cze nie znają, a są zamknięte w najlitościw-
szym Sercu Jezusa. Pociągnij je do światła 
Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest 
szczęściem Ciebie miłować. Spraw, aby i one 
wysławiały hojność miłosierdzia Twego na wieki 
wieczne. Amen.

Dziś sprowadź Mi dusze braci odłączonych 
i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego. 
W gorzkiej męce rozdzierali Mi ciało i Serce, 
to jest Kościół Mój. Kiedy wracają do jed-
ności z Kościołem, goją się rany Moje i tym 
sposobem ulżą Mi w męce.
    Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią 
samą, Ty nie odmawiasz światła proszącym 
Ciebie, przyjmij do mieszkania najlitościwszego 
Serca swego dusze braci naszych odłączonych 
i pociągnij ich swym światłem do jedności z 
Kościołem, i nie wypuszczaj ich z mieszkania 
najlitościwszego Serca swego, ale spraw, aby 
i oni uwielbili hojność miłosierdzia Twego.
   Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosier-
dzia swego na dusze braci naszych 
odłączonych, zwłaszcza tych, którzy roztrwonili 
dobra Twoje i nadużyli łask Twoich, trwając 
uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich 
błędy, ale na miłość Syna swego i na gorzką 
mękę Jego, którą podjął dla nich, gdyż i oni są 
zamknięci w najlitościwszym Sercu Jezusa. 
Spraw, niech i oni wysławiają wielkie miło-
sierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.

Dzień piąty

   Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosier-
dzia na dusze ciche, pokorne i dusze małych dzieci, 
które są zamknięte w mieszkaniu najlitościw-
szego Serca Jezusa. Dusze te są najbardziej 
upodobnione do Syna Twego; woń tych dusz 
wznosi się z ziemi i dosięga tronu Twego. 
Ojcze miłosierdzia i wszelkiej dobroci, błagam 
Cię przez miłość i upodobanie, jakie masz 
w tych duszach, błogosław światu całemu, aby 
wszystkie dusze razem wyśpiewywały cześć 
miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.

Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie 
czczą i wysławiają miłosierdzie Moje, i zanurz 
je w miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej 
bolały nad Moją męką i najgłębiej wniknęły 
w ducha Mojego. One są żywym odbiciem 
Mojego litościwego Serca. Dusze te jaśnieć 
będą szczególną jasnością w życiu przy-
szłym. Żadna z nich nie dostanie się do 
ognia piekielnego. Każdej szczególnie bronić 
będę w godzinie jej śmierci.
   Jezu najmiłosierniejszy, którego Serce jest 
miłością samą, przyjmij do mieszkania najlitoś-
ciwszego Serca swego dusze, które szcze-
gólnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia 
Twego. Dusze te są mocne siłą Boga samego; 
wśród wszelkich udręczeń i przeciwności idą 
naprzód ufne w miłosierdzie Twoje. Są one 
zjednoczone z Tobą i dźwigają ludzkość całą 
na swoich barkach. Te dusze nie będą sądzone 
surowo, ale miłosierdzie Twoje ogarnie je 
w chwili zgonu.
    Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosier-
dzia na dusze, które wysławiają i czczą 
największy przymiot Twój, to jest niezgłębione 
miłosierdzie Twoje, i które są zamknięte w naj-
litościwszym Sercu Jezusa. Dusze te są żywą 
Ewangelią, ręce ich pełne uczynków miłosier-
dzia, a serce przepełnione weselem śpiewa 
pieśń miłosierdzia Najwyższemu. Błagam Cię, 
Boże, okaż im miłosierdzie swoje według 
nadziei i ufności, jaką w Tobie pokładały. Niech 
spełni się na nich obietnica Jezusa, który 
powiedział, że dusze, które czcić będą to 
niezgłębione miłosierdzie Jego, sam bronić 
będzie w życiu, a szczególnie w godzinie śmierci, 
jako swej chwały. Amen.

Dzień siódmy

dokończenie na str. 5

Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a szcze- 
gólnie wszystkich grzeszników, i zanurzaj 
ich w morzu miłosierdzia Mojego, a tym 
pocieszysz Mnie w gorzkim smutku, w jakim 
pogrąża Mnie utrata dusz.

Dzień pierwszy

Nowenna 
do Miłosierdzia Bożego 

–

Dzień czwarty

Dzień szósty

  Nowennę tę kazał Pan Jezus siostrze Faustynie zapisać 
w sierpniu 1937 roku, polecając odprawianie jej przed Świętem 
Miłosierdzia, począwszy od Wielkiego Piątku. W każdym dniu 
nowenny należy dołączyć Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

    Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosier-
dzia na dusze wierne jako na dziedzictwo 
Syna swego i dla Jego bolesnej męki udziel im 
swego błogosławieństwa, i otaczaj je swą nieu-
stanną opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu 
wiary świętej, ale by z całą rzeszą aniołów 
i świętych wysławiały niezmierzone miłosier-
dzie Twoje na wieki wieczne. Amen.

Dziś sprowadź Mi dusze ciche i pokorne, 
i dusze małych dzieci, i zanurz je w miło-
sierdziu Moim. Dusze te najwięcej podobne 
są do Serca Mojego, one krzepiły Mnie 
w gorzkiej konania męce. Widziałem je jako 
ziemskich aniołów, którzy będą czuwać 
u Moich ołtarzy. Na nie zlewam całymi 
strumieniami łaski. Łaskę Moją jest zdolna 
przyjąć tylko dusza pokorna; dusze pokorne 
obdarzam swoim zaufaniem.
  Jezu najmiłosierniejszy, który sam powie-
działeś: „Uczcie się ode mnie, żem jest cichy 
i pokornego Serca…”, przyjm do mieszkania 
najlitościwszego Serca swego dusze ciche i 
pokorne, i dusze małych dzieci. Dusze te wpro-
wadzają w zachwyt niebo całe i są szczególnym 
upodobaniem Ojca Niebieskiego, są wonnym 
bukietem przed tronem Bożym, zapachem, 
którym sam Bóg się napawa. Dusze te mają 
stałe mieszkanie w najlitościwszym Sercu 
Twoim i nieustannie wyśpiewują hymn miłości 
i miłosierdzia na wieki.

początek w Wielki Piątek

Pragnę – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny – abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju Mojego miłosierdzia, by 
zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie godzinie śmierci. W każdym dniu przyprowa-
dzisz do Serca Mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia Mojego. A Ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom 
Ojca Mojego (…). W każdym dniu prosić będziesz Ojca Mojego przez gorzką mękę Moją o łaski dla tych dusz. 
(św. s. M. Faustyna Kowalska, Dzienniczek, 1209)
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Zapraszamy do księgarenki parafialnej

EFFATY
która mieści się w prawym 
przedsionku świątyni.

Oprócz książek można tu zakupić:
● kalendarze ● świece ●
● zestawy kolędowe ●
● różańce ● medaliki ●

i inne dewocjonalia.

Zapraszamy wszystkich na.... 
Ofiary zasilą fundusz 

ministrancki.
Serdecznie dziękujemy 

za wsparcie☺

Dziś, 
w Niedzielę Palmową 

u naszych ministrantów 
można nabyć 

i zaopatrzyć się

piękne palemki 

w wodę święconą. 

Zapraszamy 
do wspólnego 
śpiewu
i przeżywania 
parafialnej 
celebry
Ciemnej Jutrzni 
Wielki Piątek, 
godz. 7.00
Wielka Sobota, 
godz. 7.00

Nauka śpiewu 
w każdą niedzielę 
zaraz po nabożeństwie 
Gorzkich Żali 
w Kanonii.

od 13.03 do 10.04.2016 r. 
Aby Chrystus Zmartwychwstały napełnił 
nasze serca mocną wiarą w miłość Boga 

i nauczył nas jak przebaczać 
i przyjmować codzienne krzyże.

Modlitwa  za kapłanów 
(św. siostry Faustyny)

Panie, daj nam świętych kapłanów, 
Ty sam ich utrzymuj w świętości. 

O Boski i Najwyższy Kapłanie, 
niech moc miłosierdzia Twego 

towarzyszy im wszędzie i chroni ich 
od zasadzek i sideł diabelskich, 
które zły ustawicznie zastawia 

na dusze kapłana. 
Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, 

kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co 
by mogło przyćmić świętość kapłana 

– bo Ty wszystko możesz. 
Amen.

  „Gdy kapłan udziela rozgrzeszenia, nie 
mówi: Bóg odpuszcza tobie grzechy, lecz Ja 
odpuszczam tobie grzechy. Gdybyście poszli 
wyspowiadać się do Matki Bożej lub anioła, 
czy daliby wam rozgrzeszenie? Oczywiście, 
że nie. Czy udzieliliby wam Ciała i Krwi 
naszego Pana? Nie. Najświętsza Maryja 
Panna nie może spowodować zstąpienia 
swego Boskiego Syna do Hostii. Nawet dwustu 
aniołów nie mogłoby was rozgrzeszyć. 
A kapłan, choćby najprostszy, może. Może 
wam powiedzieć: Idź w pokoju, ja odpusz-
czam tobie grzechy.” (św. Jan Maria Vianney)

Wielki Czwartek to dzień ustanowienia Najświętszego Sakramentu
oraz Sakramentu Kapłaństwa. W tym dniu kierujemy nasze myśli i życzenia 
w stronę wszystkich kapłanów, a szczególnie księży pracujących w naszej 
parafii.

Nasi Drodzy Kapłani !

W tym szczególnym dniu ustanowienia 
Sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii, życzymy 
Wam z całego serca, aby Wielki Czwartek i całe 

święte Triduum były dla Was czasem 
odkrywania na nowo swojego kapłaństwa 

w służbie drugiemu człowiekowi.

Życzymy Wam odwagi w staniu pod Krzyżem 
naszego Pana i Zbawiciela oraz tego, by 

Chrystus Najwyższy Kapłan umacniał Was 
i obdarzał radością w głoszeniu Ewangelii.

Pamiętamy o Was w modlitwach 
– wdzięczni parafianie

   Modlitwa wstawiennicza zawsze przynosi dobro, prze-
mienia. Przemienia nie tylko tych, w intencji których jest 
zanoszona. Zmienia też tych, którzy wytrwale, uparcie 
i uporczywie kołatają do bram nieba. 
  Każdego dnia zanoszę w mojej modlitwie kapłana, 
którego dziś Bóg dał mi na Eucharystii i tych, którzy 
potrzebują mojej modlitwy, stawiam ich przed Panem 
i proszę z wiarą o łaski  dla nich, o świętość ich kapłanstwa.

    Każdego dnia zostaję obdarowana przez Pana miło-
ścią, radością, pokojem. Pan przemienia moje myślenie, 
moje serce i spojrzenie. On daje mi więcej, niż ja sama 
mogę ofiarować innym. Otrzymuję więcej z posługi 
modlitwą za kapłanów, niż daję. Taki właśnie jest Pan.
   Jestem wdzięczna Bogu za łaskę tej modlitwy, która 
daje nam modlącym się za kapłanów – piękne owoce.

ŚWIADECTWO modlitwy za kapłanów

A.
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   Dzisiejsza niedziela jest jednak wyjątkowa. 
Nie dość, że właśnie dziś przypada osiemdzie-
siąty dzień tego roku, będący jednocześnie 
początkiem astronomicznej wiosny, to w kalen-
darzu liturgicznym właśnie ta niedziela została 
wybrana na tegoroczną Niedzielę Palmową. 
Przed nami ostatnia prosta przed największym 
świętem naszej wiary. Do kolejnej niedzieli, 
Niedzieli Zmartwychwstania naszego Zbawi-
ciela pozostało jedynie sześć dni.

    „Muszę oswoić się ze świadomością, że 
życie wewnętrzne to wędrówka Izraela przez 
pustynię ku ziemi obiecanej, wędrówka, która 
zakończy się z chwilą śmierci. W tej wędrówce 
Bóg jest tym, który prowadzi. Nie moją rzeczą 
jest wyznaczać drogę, jej szybkość i jej etapy. 
W każdej chwili muszę ufnie zdawać się na 
Boże kierownictwo, dziękować Bogu i wielbić Go. 
I w każdej chwili brać na siebie to, co w danej 
chwili w sobie odczuwam. Przyznawać się do 
nędzy swej, znosić cierpliwie wszelkie krzyże 
w sobie dostrzegane. Oto cudowna droga woli 
Bożej wiodąca prosto do Niego.” Te słowa napi-
sane przez Sługę Bożego księdza Franciszka 
Blachnickiego są w moim odczuciu doskona-
łym drogowskazem na nadchodzący czas 
Wielkiego Tygodnia. Podążajmy za nim, a już 
za tydzień spotkamy się przy pustym grobie 
i nasze serca wyśpiewają Alleluja z takim 
zapałem jakiego być może jeszcze nigdy nie 
doświadczyliśmy! Dajmy sobie szansę! Żyjmy 
przytomniej, ze świadomością celu! Dajmy 
szansę Bogu być Bogiem w nas!

spowiedź przed świętami Wielkiej Nocy może 
zmienić wszystko. Nie dajmy się ponieść 
zniechęceniu. Z pewnością niejeden z nas 
usłyszał dziś w duszy pełen wyrzutu szept, że 
zmarnował kolejny Wielki Post, że jest do 
niczego i jemu nie dajmy się zwieść.

    Słońce wstało dziś o godzinie piątej minut 
trzydzieści osiem. Większość z nas musi uwie-
rzyć na słowo profesjonalistom, ewentualnie 
specjalnym internetowym kalkulatorom do 
obliczania dokładnej pory wschodów i zacho-
dów słońca (sic! W Internecie jest wszystko!), 
bowiem niedzielne poranki nie sprzyjają 
samodzielnej weryfikacji podobnych danych. 
Sobota dla większości z nas jest mimo wszy-
stko dniem pracy. Wprawdzie praca nasza 
przeniesiona zostaje z powierzchni biurowej 
na domową, ale porządki, pranie, prasowanie, 
zakupy, zajęcia dodatkowe dzieci i własne 
sprawiają, że choć teoretycznie jest to dzień 
wolny, w praktyce zwykle wypełniony jest po 
brzegi obowiązkami wszelakimi. I wówczas, 
po pięciu dniach pracy zawodowej i szóstym 
dniu intensywnych prac domowych, nadchodzi 
niedzielny poranek. Otwieramy oczy, przecią-
gamy się i myślimy „To jest to!” Nareszcie dzień, 
w którym możemy naprawdę odpocząć.

ŻYĆ PRZYTOMNIEJ 

    Prawda o człowieku, o ukochanym dziecku 
samego Boga, prawda o każdym z nas jest 
zupełnie inna. Nie jesteśmy do niczego! Bóg 
Ojciec kocha nas zawsze i mimo wszystko. 
Wciąż i wciąż na nas czeka i nigdy się tym 
czekaniem nie nuży. Czeka i tęskni i pragnie 
naszej bliskości. Dla Niego nigdy nie jest za 
późno, żeby nas przygarnąć.
    Co zatem możemy zrobić? Obudzić się! 
Obudzić się tak jak w ten niedzielny poranek 
i zacząć żyć przytomniej, w promieniach 
Bożej Łaski. Nie jutro, nie za miesiąc, ale dziś 
tu i teraz, w Niedzielę Palmową!

Z pamiętnika
katolika ...

  „Wszystko mogę w Tym, który mnie 
umacnia.” (Flp 4, 13) napisał święty Paweł 
w Liście do Filipian. Wszystko! Nawet jeśli 
ostatnie pięć tygodni przeżyłem nieprzytomny, 
przewegetowałem, jeszcze mogę się obudzić 
i nie stracić udziału w radości Świąt Wielka-
nocnych; jedynej w swoim rodzaju radości ze 
zmartwychwstania Jezusa, radości z poznania 
sensu naszego życia. Pokonajmy otępienie 
i nie dajmy się oszukać owym podszeptom, 
że już za późno. Dla Boga nasz powrót 
zawsze jest „na czas”.

Tekst: Maria Paszyńska

    Być może ten Wielki Post nie poszedł po 
naszej myśli. Być może, mówiąc kolokwialnie, 
zawaliliśmy na całej linii. Być może w codzien-
nym zabieganiu i zgiełku w ogóle nie zwróci-
liśmy uwagi na to, że kościół przeżywa jakiś 
szczególny czas i dopiero dziś, gdy zauważy-
liśmy palemki sprzedawane przez ministran-
tów przed kościołem, po raz pierwszy pomy-
śleliśmy o zbliżających się świętach Wielkiej 
Nocy. I być może pierwszą naszą reakcją na 
ten widok wcale nie była refleksja na temat 
stanu naszej duszy i przygotowania do ponow-
nego przeżycia tajemnicy śmierci i zmartwych-
wstania Pana Jezusa. Może czoło przecięła 
nam zmarszczka troski o to, kiedy zrobimy 
zakupy, kiedy zdążymy posprzątać mieszka-
nie i umyć okna na święta, bo bez umytych 
okien ani rusz…

    Żyjemy nieprzytomnie. Otumanieni setkami 
rzeczy, które w naszym mniemaniu powinni-
śmy zrobić, które musimy, które wypada etc. 
przed nami sześć dni, ponad 144 godziny, 
spróbujmy się wreszcie obudzić! Nieumyte 
okna niczego nie zmienią w naszym życiu,

 spowiedź 

Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je 
w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te 
najboleśniej ranią Serce Moje. Największej 
odrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od 
dusz oziębłych. One były powodem, iż 
wypowiedziałem: Ojcze, oddal ode Mnie ten 
kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. Dla nich 
ostateczną deską ratunku jest – uciec się do 
miłosierdzia Mojego.
   Jezu najlitościwszy, który jesteś litością samą, 
wprowadzam do mieszkania najlitościwszego 
Serca Twego dusze oziębłe. Niechaj w tym 
ogniu czystej miłości Twojej rozgrzeją się te 
dusze zlodowaciałe, które – podobne do trupów 
– takim Cię wstrętem napawają. O Jezu
najlitościwszy, użyj wszechmocy miłosierdzia 
swego, pociągnij je w sam żar miłości swojej i 
obdarz je miłością świętą, bo Ty wszystko 
możesz.
  Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosier-
dzia na dusze oziębłe, które są zamknięte w naj-
litościwszym Sercu Jezusa. Ojcze miłosierdzia, 
błagam Cię przez gorzką mękę Syna Twego 
i przez trzygodzinne konanie Jego na krzyżu, 
pozwól, aby i one wysławiały przepaść miłosier-
dzia Twego. Amen.

Dzień dziewiąty

   Jezu najmiłosierniejszy, który sam powiedzia-
łeś, że chcesz miłosierdzia, otóż wprowadzam 
do mieszkania Twego najlitościwszego Serca 
dusze czyśćcowe, które są Ci bardzo miłe, 
a które jednak wypłacać się muszą Twej 
sprawiedliwości. Niech strumienie krwi i wody, 
które wypłynęły z Serca Twego, ugaszą 
płomienie ognia czyśćcowego, aby i tam się 
sławiła moc miłosierdzia Twego.
   Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosier-
dzia na dusze w czyśćcu cierpiące, które są 
zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. 
Błagam Cię przez bolesną mękę Jezusa, Syna 
Twego, i przez gorycz, jaką była zalana Jego 
przenajświętsza dusza, okaż miłosierdzie swoje 
duszom, które są pod sprawiedliwym wejrze-
niem Twoim. Nie patrz na nie inaczej, jak tylko 
przez rany Jezusa, Syna Twego najmilszego, 
bo wierzymy, że dobroć Twoja i litość są 
nieskończone. Amen.

Dziś sprowadź Mi dusze, które są w wię-
zieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści 
miłosierdzia Mojego; niech strumienie krwi 
Mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te 
dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane, 
wypłacają się Mojej sprawiedliwości. 
W twojej mocy jest przynieść im ulgę. Bierz 
ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie 
odpusty i ofiaruj je za nie. O, gdybyś znała 
ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie 
jałmużnę ducha i spłacała ich długi Mojej 
sprawiedliwości.

NOWENNA
PRZED

ŚWIĘTEM MIŁOSIERDZIA cd. 

dokończenie ze str. 3

Dzień ósmy
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Wydawca

2.

3.

Nabożeństwo Gorzkich Żali zostanie odprawio- 
ne dziś, o godz. 17.00. Za udział w Gorzkich 
Żalach można uzyskać odpust zupełny pod 
zwykłymi warunkami. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych poleca- 
nych w wypominkach rocznych.

9.

5.

8.

Spowiedź przed świętami, dla tych wszy-
stkich, którzy nie mogli przystąpić do 
sakramentu pokuty i pojednania w czasie 
rekolekcji, codziennie od Wielkiego 
Poniedziałku do Wielkiej Środy, od godz. 
16.00. Prosimy nie odkładać spowiedzi na 
święta, które rozpoczynamy Świętym 
Triduum Paschalnym w Wielki Czwartek.

W Wielki Czwartek celebrujemy pamiątkę 
ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa i Eucha-
rystii. Przed południem wszyscy kapłani, 
pod przewodnictwem biskupa, sprawują 
Mszę św. z poświęceniem krzyżma w Archi-
katedrze Warszawskiej. W tym dniu w kościo-
łach parafialnych sprawuje się jedną Mszę 
św. W naszym kościele Mszę św. Wieczerzy 
Pańskiej będziemy sprawować o godz. 18.00. 
Po Mszy św. przeniesiemy Najświętszy 
Sakrament do Kaplicy Przechowania. 
Adoracja, którą poprowadzą zespoły 
parafialne, będzie trwała do godz. 22.00.

W Wielki Piątek Kościół powstrzymuje się 
od sprawowania Eucharystii. W tym dniu 
rozważamy mękę Pana Jezusa i adorujemy 
krzyż. Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się 
o godz. 17.00. Po liturgii adorację Pana 
Jezusa w Grobie poprowadzą Siostry 
Pasjonistki. Przypominamy, że w tym dniu 
obowiązuje post ścisły.

W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. 
zostaną odprawione według następującego 
porządku: o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 
13.00 i 18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 
20.00.

12.

1.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Wielki 
Piątek odbędzie się o godz. 15.00. Rozwa-
żania Męki Pańskiej przy stacjach kalwarii 
wilanowskiej prowadzić będą przedstawi-
ciele poszczególnych grup parafialnych.

7.

W Wielki Piątek pragniemy również odwie-
dzić chorych z posługą sakramentalną. 
Prosimy o zgłaszanie w zakrystii osób 
samotnych i chorych, które pragną przed 
świętami przystąpić do spowiedzi i komunii 
św. Prosimy również o zgłoszenia się wolon-
tariuszy, którzy pomogą kapłanom w dotar-
ciu z Najświętszym Sakramentem do tych 
osób. Wizytę rozpoczniemy o godz. 9.00.

13.

Procesja Rezurekcyjna w Niedzielę 
Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 6.00. 
Msze św. sprawowane będą o godz. 8.30, 
10.00, 11.30, 13.00, 18.00 i o godz. 20.00.

Dzienniczek, 1293

„(...) Ile razy przychodzisz do Mnie uniżając się 
i prosisz o przebaczenie, tyle razy wylewam 
cały ogrom łask na twą duszę, a niedosko-
nałość twoja niknie przede Mną, a widzę tylko 
twą miłość i pokorę (...)  ” 

Kościół obchodzi dziś pamiątkę wjazdu 
Chrystusa do Jerozolimy dla dokonania 
Paschalnego Misterium. Uroczysta procesja 
z palmami odbędzie się przed Mszą o godz. 
10.00. Uroczyste wejście i poświęcenie palm 
odbędzie się przed każdą Mszą św. 

15.Dziś organizujemy zbiórkę ofiar, które 
zostaną przeznaczone na paczki świąteczne 
dla najuboższych rodzin z naszej parafii.

Wspólnota Miłosierdzia Bożego i Matki 
Boskiej Miłosiernej zwraca się z prośbą do 
wszystkich pragnących zanurzyć się w Bożym 
Miłosierdziu, do odprawienia nowenny, 
indywidualnie w ciszy własnego serca, 
przed świętem Miłosierdzia, którą nakazał 
Pan Jezus w objawieniach św. Siostrze 
Faustynie słowami: „Pragnę, abyś przez te 
dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju 
Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły 
i ochłody i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują 
na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzi-
nie.’’ Nowennę rozpoczynamy w Wielki 
Piątek, 25 marca, a kończymy w sobotę 
2 kwietnia przed Świętem Miłosierdzia. 
W niedzielę, 3 kwietnia  Wspólnota Bożego 
Miłosierdzia serdecznie zaprasza wszystkich 
pragnących zanurzyć się w Bożym Miłosier- 
dziu do wspólnej modlitwy o godz. 15.00 
w naszym kościele, zakończonej aktem 
oddania się Bożemu Miłosierdziu.

14.

4. W Wielką Środę, 23 marca o godz. 19.00 
odbędzie się w dzwonnicy trzecie spotkanie 
biblijne z cyklu „Boże rozwiązania na różne 
sytuacje życiowe”. Dzień przed Triduum 
Paschalnym obejrzymy film pt. „Wywyższony”

U naszych ministrantów można nabyć plamy 
i zaopatrzyć się w wodę święconą, wspiera- 
jąc w ten sposób fundusz ministrancki.
Ofiary zebrane w tym roku będą przezna- 
czone na wyjazd ministrantów na wyciecz- 
kę do Krakowa.

16.

11. Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczniemy
o godz. 20.00.

10. Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę
od godz. 7.00 do 19.00.

6. W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę 
zapraszamy do wspólnej modlitwy porannej 
zwanej Ciemną Jutrznią. Naszą modlitwę 
rozpoczniemy o godz. 7.00 w kościele.

i pochylimy się nad pytaniem: „Kim jest 
Jezus, który umierając na krzyżu spłacił 
nasze długi, którymi są grzechy?” Program 
spotkań jest zamieszczony w gablocie 
przed kościołem i na stronie internetowej 
parafii.

„Wyznawajcie zatem (...) grzechy, (...) byście 
odzyskali zdrowie .” Jk 5, 16
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