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Niedziela Palmowa
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I czytanie: Iz 50, 4-7
Psalm: Ps 22 
II czytanie: Flp 2, 6-11 
Ewangelia: Mt 27, 11-54

Słowo Boże

Dla udogodnienia wykonującym Mękę Pańską w tekście umieszczono 
następujące znaki:

+ – słowa Chrystusa
E. – słowa Ewangelisty
I. – słowa innych osób pojedynczych
T. – słowa kilku osób lub tłumu
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 wtedy 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 czynienia  
z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się  

W tych dniach Komunia Święta będzie udzielana: 10.00 – 12.00  
i 15.00 – 17.00. 
Zachęcamy do jedności w modlitwie oraz do duchowej łączność  
ze wspólnotą Parafialną przez udział w celebracjach Wielkiego 
Tygodnia transmitowanych na naszej stronie internetowej: 
www.przemienienie.pl – w zakładce „na żywo”.

5. Wyjątkowo w tym roku Adoracji Najświętszego Sakramentu 
przy „Ciermnicy” i Grobie Pańskim - nie będzie.
6. Triduum Paschalne:
Wielki Czwartek:
 Różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się 
 nimi opiekują i o oddalenie epidemii – o godz. 20.30
Wielki Piątek: Obowiązuje post ścisły – jeden posiłek do syta.
 Droga Krzyżowa – 15.00, po Drodze Krzyżowej Nowenna 
    do Miłosierdzia Bożego.
 Gorzkie Żale - 21.00
Wielka Sobota:
 W Wielką Sobotę nie będzie tradycyjnego święcenia  
 pokarmów. Zamiast poświęcenia pokarmów, prosimy  
 odmówić błogosławieństwo posiłku przed śniadaniem  
 wielkanocnym. Tekst poświęcenia pokarmów na stronie  
 internetowej parafii.

7. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msze Św. odprawimy  
o godz.: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00.

8. Organizujemy konkurs na Pisankę Wielkanocną. Szczegóły  
na  stronie internetowej. Zdjęcie pracy konkursowej 
prosimy przesłać na adres kontakt@przemienienie.pl.  
Na prace czekamy dziś do północy. 

9. Prasa katolicka: „Gość Niedzielny”, „Słowo wśród nas” na 
miesiąc maj oraz gazetka parafialna „Tabor” z dodatkiem 
świątecznym w zakrystii i na stronie parafialnej. 

10. W minionym tygodniu zmarł:
 śp. Lech Święcki, lat 81.



z Jego powodu. E. Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby żądały 
Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik: 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 cały 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 głowę, 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 zaprawione 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 ukrzyżowano 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. 

1. Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień, w którym 
Kościół przeżywa Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Pana Jezusa.  
W tym roku wyjątkowo nie będzie poświęcenia palm.

2. Spowiedź Święta w Wielkim Tygodniu od poniedziałku do środy   
w godz. 10.00  - 12.30 oraz 15.00 – 16.30. Prosimy oczekiwać 
na spowiedź przy wejściu do zakrystii.

3. W Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielką Środę Msze Św.  
o godz. 6.30, 8.30 i 18.00.

4. Liturgię Świętego Triduum Paschalnego rozpoczynamy: 
w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek o godz. 18.00  
a Wigilię Paschalną w Wielką Sobotę o godz. 20.00.  
Biuro parafialne w te dni jest nieczynne. 
Dekretem Księdza Arcybiskupa wszystkie celebracje Triduum 
Paschalnego będą sprawowane bez udziału wiernych, 
z wyjątkiem koniecznej asysty liturgicznej w liczbie 
nie przekraczającej pięć osób, która stanowić będzie 
reprezentację Ludu Bożego. Intencje zamówienie na Wielki 
Czwartek i Wielką Sobotę zostaną odprawione bez udziału 
wiernych. 
W czasie Triduum Paschalnego kościół będzie otwarty tak jak 
dotychczas.
 Wielki Czwartek: od  8.00 – 17.00, 
 Wielki Piątek: od 8.00 – 14.00
 Wielką Sobotę: od 8.00 – do 19.00.

Ogłoszenia Duszpasterskie

Poniedziałek Wielkanocny 13.04

7.00 ++ Rodzice: Leon – 40 rocz. śmierci oraz Anna Mielewczyk
8.30 ++ Walentyna i Wacław Stasiewicz 
10.00 - Za kapłanów z naszej parafii oraz tych,  
  którzy pracowali i będą pracować wśród nas 
11.30 ++ Anna i Józef Turbak, Gertruda i Bronisław Szefer oraz Marta Szefer  
  – 3 rocz. śmierci
13.00 - O zdrowie i łaski Ducha Świętego dla rodziców:  
  Wiesławy i Eugeniusza oraz Gabrieli
18.00 - Urszula i Zbigniew Konkol – 50 rocz. ślubu



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 
pobiegł i wziąwszy gąbkę, nasączył ją octem, umocował na trzcinie i dawał Mu 
pić. Lecz inni mówili: T. Zostaw! 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 zgonie 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 wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli do Miasta 
Świętego i ukazali się wielu.

Setnik zaś i jego ludzie, którzy trzymali straż przy Jezusie, 
widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili:  
T. Prawdziwie, Ten był Synem Bożym.

Intencje
Wielki Poniedziałek, 06.04.
6.30 ++ Dusze w czyśćcu cierpiące
8.30 ++ Andrzej – 82 rocz. urodzin oraz rodzice z obojga stron   
18.00 + Genowefa – 6 rocz. śmierci 
Wielki Wtorek, 07.04. 
6.30 ++     Otylia, Jan, Paulina, Kazimierz oraz zmarli z rodziny 
8.30    ++      Rodzice: Wiszkuccy i Sikorscy oraz rodzeństwo z obojga stron 
18.00  -    W intencji Papieża, Ojczyzny, Radia Maryja i TV Trwam

Wielka Środa, 08.04.
6.30 + Janina Stuczyńska – int. z pogrzebu
8.30 ++ Mama Aniela – 9 rocz. śmierci , ojciec Jan oraz 
  rodzeństwo: Maria i Jan
18.00 + Dominik Lemańczyk – 24 rocz. śmierci

Wielki Czwartek, 09.04.
18.00 - ZA PARAFIAN
 ++ Mąż Stanisław – 8 rocz. śmierci oraz rodzice z obojga stron
 ++ Klemens, Elżbieta, Tadeusz
 
Wielki Piątek, 10.04. 
18.00  - LITURGIA NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIEJ
 
Wielka Sobota,11.04. 
20.00 - ZA PARAFIAN 
 - WSPÓLNOTY PARAFIALNE
  ++ Maria Dawidowska – 30 rocz. śmierci, ojciec Augustyn, 
  teściowie i mąż Henryk 

NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 12.04
7.00 ++ Aleksandra i Józef Pozorscy oraz Aleksandra i Wilhelm Brożyna
8.30 + Ryszard 
10.00 ++ Krystyna Pokojowczyk oraz Stanisława i Władysław  
  Niedźwiedzcy
11.30 + Dorota Rogowska – 8 rocz. śmierci
13.00 - ZA PARAFIAN
18.00 - W pewnej intencji

Komentarz do Ewangelii
Szósta Niedziela Wielkiego Postu, nazywana powszechnie Niedzielą 

Palmową, nosi również tytuł Niedzieli Męki Pańskiej. Podczas Ewangelii 
z uwagą wsłuchujemy się w Pasję (łac. passio), czyli zawarty w niej 
opis cierpień Chrystusa. Wprowadza nas on w Wielki Tydzień, podczas 
którego będziemy głębiej przeżywać usłyszane słowa, uczestnicząc  
w wydarzeniach sprzed dwóch tysięcy lat poprzez liturgię, którą sprawuje 
Kościół. Dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się od zdrady Judasza, jednego 
z Apostołów, który wydaje Syna Bożego arcykapłanom za trzydzieści 
srebrników. Kończy się złożeniem Pana w grobie i postawieniem przy 
nich straży. Warto podjąć rozmyślanie nad tym, co w kolejnych scenach 
przeżywał łagodny, niewinny Baranek Ofiarny, Jezus Chrystus, prowadzony 
na rzeź. To wszystko podjął z miłości do nas, aby przywrócić nam utracone 
niebo i wieczne przebywanie z Bogiem. kl. Marcin Nowak



BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH 
PRZED POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Liturgia domowa

Przed rozpoczęciem można zapalić świecę, symbol Chrystusa 
zmartwychwstałego. Następnie ojciec rodziny, matka lub ktoś  
z domowników rozpoczyna modlitwę znakiem krzyża:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscy odpowiadają: Amen.

Prowadzący modlitwę mówi:
Gromadzimy się dzisiaj w naszej rodzinie, aby świętować pamiątkę 
Zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On jako Zwycięzca 
powstał z grobu, aby również namofiarować pokój i nadzieję.

Następnie ktoś z domowników odczytuje tekst Pisma Świętego (Mk 16,1-7).
Z Ewangelii według świętego Marka.
Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome 
nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, 
w pierwszy dzień tygodnia przyszły dogrobu, gdy słońce wzeszło. Gdy 
spojrzały, zauważyły, że kamień był odsunięty. Weszły więc do grobu  
i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą 
szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się. 
Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto 
miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: 
„Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział”».

Po odczytaniu tekstu Ewangelii prowadzący modlitwę mówi:
Chrystus zmartwychwstał i żyje między nami. Dał nam moc, abyśmy się 
stali dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić:
Wszyscy: Ojcze nasz…

Prowadzący modlitwę mówi dalej:
Ogarnijmy także modlitwą i sercem wszystkich naszych krewnych 
i przyjaciół. Módlmy się szczególnie o zdrowie dla całej naszej 
rodziny i o ustanie epidemii, prośmy za chorych, za lekarzy i cały 
personel medyczny oraz za wszystkie służby. Błagajmy za samotnych, 
opuszczonych i przygnębionych, aby Zmartwychwstały Pan otworzył ich 
serca na nadzieję. Ogarnijmy modlitwą cały świat i prośmy zwracając 
się do Maryi:
Wszyscy: Zdrowaś Maryjo…

Prowadzący modlitwę: Pomódlmy się także za zmarłych. Wieczny 
odpoczynek, racz imdać, Panie…

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
Prowadzący modlitwę mówi:
Módlmy się.
Wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu 
ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba i zasiadłeś z nimi do stołu. 
Bądź z nami, kiedy zwdzięcznością będziemy spożywać te dary: chleb 
przypominający „chleb żywy, który zstąpił z nieba” i dający życie światu; 
mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę 
baranka paschalnego i potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas 
Ostatniej Wieczerzy; jajka, znak nowego życia i naszego odrodzenia w 
chrzcie świętym. Pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między 
nami i dojść do wiecznej uczty w domu Ojca. Który żyjesz i królujesz na 
wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

Potem każdy z domowników może wypowiedzieć życzenia świąteczne.
Na zakończenie posiłku można wspólnie odmówić modlitwę:  
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu...

Można także zaśpiewać wielkanocną pieśń, np. Zwycięzca śmierci…


