
 
 
 

 

 

 
 
 

 

		

 

 Będę kontemplował scenę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, 
która zapowiada rychłe nadejście Jego męki i śmierci. Jezus objawia się jako 
Król, którego odznacza pokora, cichość i łagodność. Uświadomię sobie, 
że Jerozolimą, miejscem świętym i domem Boga, jest moje serce. Jezus chce 
w nim królować. Prosi mnie o pozwolenie na panowanie w moim sercu. 
 Czy potrafię zaprosić Go do mojego serca tak, aby bezwarunkowo 
w nim panował? Czy w moim sercu są jeszcze miejsca, których Mu nie 
oddałem? Czego nie potrafię Mu oddać? Podczas Liturgii Eucharystycznej, 
gdy będę śpiewał „Hosanna”, zapytam siebie, czy Jezus jest naprawdę 
radością mojego życia? Czy Jego obecność w moim życiu jest źródłem 
głębokiej radości? Czy nie ma we mnie smutku, lęków, obaw? 
Powiem Jezusowi o moich uczuciach. Poproszę, aby je przemienił. 
 Będę kontemplował Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy na osiołku. 
Wejdę w tłum ludzi, który wiwatuje na Jego cześć. Co mogę powiedzieć 
o moim szacunku do Jezusa? Czy potrafię Go wyznawać publicznie? 
 Jezus idący na mękę przypomina mi, że kroczenie za Nim domaga 
się całkowitej ofiary z życia. Jak wypełniam moje życiowe powołanie? Czy 
nie ulegam przeciętności i kompromisom? Czy jest we mnie głębokie 
pragnienie ewangelicznego radykalizmu życia? W serdecznej modlitwie 
będę wielbił Jezusa idącego na mękę dla mnie. Będę prosił Go o łaskę 
trwania przy Nim w Jego cierpieniu: „Jezu, cierpiący z powodu moich zdrad 
i odejść, zmiłuj się nade mną!”.
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• Dziękuję za zrozumienie i podporządkowanie się zaleceniom 
związanym ze stanem epidemicznym w naszym kraju. Zachęcam do 
duchowego uczestnictwa w liturgiach i nabożeństwach z naszej 
świątyni. Bliższe informacje na naszej stronie parafialnej. 

• Dzisiaj (05.04) po Mszy św. o godz. 11:00 zaśpiewamy Gorzkie Żale. 
• Szczegóły Liturgii Wielkiego Tygodnia z naszej świątyni na stronie 

parafialnej,  z tyłu w gazetce i na plakatach. 
• W ramach Akcji Wielkanocnej Caritas do nabycia są Baranki 

i Paschaliki w kościele pod chórem, ofiara 5 zł. 
• Dziękuję bardzo za troskę o drugiego człowieka, za Wasze 

zaangażowanie, czego również sam często doświadczam. Dziękuję za 
ofiary wpłacane na konto parafialne. Proszę śledzić informacje na 
stronie, w gazetce parafialnej w wersji papierowej i elektronicznej. 

• Jeżeli warunki epidemiczne na to pozwolą to w dniu 19 kwietnia 
w naszej parafii w ramach uroczystości odpustowej, odbędzie się 
kolejna Akcja Krwiodawstwa. Będziemy mogli podzielić się życiem.  

• Możliwość kupienia papierowej wersji Gościa Niedzielnego 
na okres dwóch tygodni - będzie dostępny w Kościele pod chórem, 
cena jak dotychczas. 

INTENCJE	MSZY	ŚWIĘTYCH	NA	TYDZIEŃ	06.04-13.04	

PONIEDZIAŁEK	6	kwietnia	
18:00  + Aniela Gola 16 rocznica śmierci, mąż Franciszek

WTOREK	7	kwietnia
7:00  + Władysława i Władysław Mola

ŚRODA	8	kwietnia
18:00  + Helena i Józef Tyc, syn Grzegorz, Władysław Kuś

WIELKI	CZWARTEK	9	kwietnia
18:00  + Wiktoria, Józef Tomanek, zmarli z rodziny i pokrewieństwa

WIELKI	PIĄTEK	10	kwietnia	
18:00 Liturgia Męki Pańskiej

WIELKA	SOBOTA	11	kwietnia
19:00  Liturgia Wigilii Paschalnej 

UROCZYSTOŚĆ	ZMARTWYCHWSTANIA	PAŃSKIEGO	
12	kwietnia	

7:30  + Józef Wizner w 12 rocznicę śmierci, żona Janina 
9:30  O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodzin   
 Przemyk i Basiura 
11:00 + Joanna i Bronisław Bożek, rodzice z obu stron 

PONIEDZIAŁEK	WIELKANOCNY	13	kwietnia	2020	
7:30  O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla    
 Wandy i Feliksa Borawskich z okazji 50 rocznicy małżeństwa 
9:30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla    
 Julii i Stefana Waligóra 
11.00  1) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Piotra   
 z okazji 50 rocznicy urodzin 
 2) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla   
 Moniki i Konrada z dziećmi z okazji 10 rocznicy ślubu

OGŁOSZENIA

ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO WASZE I WASZYCH BLISKICH, 
PROSIMY WSZYSTKICH O UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ 

Z DOMU ZA POŚREDNICTWEM MEDIÓW.

Od Wielkiego Czwartku Kościół będzie zamknięty.  
Liturgie będą odbywać się bez udziału wiernych.  

W Wielki Czwartek zapraszamy tylko osoby, których dotyczy intencja. 
Jednocześnie zachęcamy do duchowego udziału poprzez internetową 

transmisję z naszej świątyni. 
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