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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj obchodzimy Niedzielę Palmową, czyli Męki Pańskiej. Ze względu na obowiązującą w naszym
kraju kwarantannę, prosimy o pozostanie w domach.
Zachęcamy do włączenia się w przeżywanie Niedzieli
Palmowej poprzez transmisję mszy św. (w naszej
parafii o g. 12.00.) Zapraszamy, aby w domu odczytać w gronie bliskich opis Męki Pańskiej wg. św. Mateusza (tekst dostępny w Tygodniku Parafialnym oraz
na naszej parafialnej stronie internetowej) oraz do
umieszczenia palm w oknach naszych mieszkań!
2. Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień.
W WIELKI CZWARTEK rozpoczynamy ŚWIĘTE
TRIDUUM PASCHALNE. Decyzją Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego, tegoroczne celebracje TRIDUUM PASCHALNEGO będą sprawowane
bez udziału wiernych. Informujemy, że zamówione
intencje Mszy Świętych, zostaną odprawione zgodnie
z wolą ofiarodawców. Obecność na liturgii TRIDUUM PASCHALNEGO nie jest obowiązkowa, więc
brak uczestnictwa nie jest grzechem ciężkim. Przypominamy o udzielonej dyspensie od obowiązku uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę. Msza Wieczerzy
Pańskiej będzie sprawowana w naszej świątyni o g.
18.00, nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu
w „CIEMNICY.” Tego dnia zachęcamy, aby przygotować w gronie najbliższych uroczystą kolację, na
pamiątkę wieczerzy jaką Jezus spożył ze swoimi
apostołami w Wieczerniku. Na początku wspólnej
kolacji, można odczytać dowolny ewangeliczny opis
ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. W wolnym
czasie zachęcamy do obejrzenia dowolnego filmu o
Eucharystii. LITURGIA NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIEJ w WIELKI PIĄTEK o g. 18.00. Zapraszamy
wszystkich parafian do nocnej adoracji krzyża w
swoich domach. Osoby, które podejmą się adoracji
krzyża w domu, prosimy o zgłaszanie się na adres
mailowy: adoracjakrzyża2020@gmail.com. Rozpoczęcie o g. 20.30, natomiast o g. 21.00 transmisją
medytacji przy grobie Pańskim rozpoczniemy adorację Najświętszego Sakramentu. Adoracja (na zapisy
na adres mailowy: adoracja2020@gmail.com, co 30
min pięć osób) będzie trwała całą noc – do g. 8.00.

WIGILIA PASCHALNA w WIELKĄ SOBOTĘ
o g. 18.00, nie będzie tego dnia tradycyjnego
święcenia pokarmów. Zachęcamy do odmówienia
modlitwy przed śniadaniem wielkanocnym – specjalnie przygotowany obrzęd dostępny na naszej
stronie internetowej. Zapraszamy, aby tego wieczoru ustawić w oknie swoich mieszkań płonącą
świecę. NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO – Msza rezurekcyjna o g. 6.00 rano
(nie będzie w tym roku procesji rezurekcyjnej dookoła
świątyni. Zamiast procesji o g. 6.00 odbędzie się
specjalne błogosławieństwo całej parafii Najświętszym Sakramentem w progu naszej świątyni.
3. W tym roku skorzystanie z sakramentu pokuty i pojednania jest utrudnione, dlatego zachęcamy do
skorzystania rozgrzeszenia sakramentalnego przez
akt żalu doskonałego (należy wzbudzić żal za
grzechy płynący z miłości do Pana Boga oraz
szczerą prośbę o przebaczenia grzechów i pragnienie
przystąpienia do spowiedzi świętej w możliwie jak
najszybszym czasie) Jeśli to możliwe, prosimy o
odłożenie spowiedzi świętej na czas po ustaniu
epidemii.
4. Ostrzegamy, że w naszej parafii dochodzi do próby
oszustwa przez wyłudzenie „dobrowolnych ofiar” na
wsparcie parafii. Zaadresowane koperty, z prośbą o
odesłanie ofiar pieniężnych, umieszczane są w skrzynkach pocztowych i w drzwiach naszych domów!
5. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej:
„Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”, do odwiedzania naszej parafialnej strony internetowej,
facebooka oraz do zabrania ze sobą naszego
parafialnego biuletynu. Biuletyn dostępny również
w wersji elektronicznej na stronie naszej parafii.
Można również zamawiać intencje mszalne drogą
elektroniczną. Adresy mailowe księży dostępne są
na stronie internetowej naszej parafii. Mimo
trudności jakich doświadczamy w ostatnim czasie,
życzymy owocnego przeżycia czasu Triduum
Paschalnego oraz radości Zmartwychwstania
Pańskiego.
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Ewangelia (Mt 21, 1-11)
Wjazd Jezusa do Jerozolimy
Pierwsze czytanie (Iz 50, 4-7)
Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że nie doznam
wstydu
Psalm (Ps 22 (21)
Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?
Drugie czytanie (Flp 2, 6-11)
Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył
Ewangelia (Mt 26, 14 – 27, 66)
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według św. Mateusza

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na
Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów,
mówiąc im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz
znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebię. Odwiążcie
je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam ktoś coś
mówił, powiecie: „Pan ich potrzebuje i zaraz je odeśle”».
A stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka:
«Powiedzcie Córze Syjonu: Oto Król twój przychodzi do
ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy».
Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił.
Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe
płaszcze, a On usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe
płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali
nimi drogę. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za
Nim, wołały głośno:

«Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który
przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach!»
Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i
pytano: «Kto to jest?» A tłumy odpowiadały: «To jest
prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei».

Intencja Apostolstwa Modlitwy na miesiąc
kwiecień:
Intencja powszechna - Wyzwolenie się z
uzależnień
Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod
wpływem uzależnień uzyskały dobrą pomoc i
towarzyszenie.

„Niedziela Palmowa w oknie”
- rysował Mikołaj Karczewski,
lat 10
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Tajemnica wiary
Szansa na zmartwychwstanie Chrystusa w naszych sercach
Tegoroczne przygotowanie do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego istotnie różniło się od tego, co doświadczaliśmy do tej pory. Pandemia koronawirusa, konieczność pozostania w domu na kilka tygodni,
a przy tym, ograniczenia w uczestnictwie w nabożeństwach, tego jeszcze nie było.
Kiedy podczas narodowej kwarantanny domowej, która wypadała w okresie Wielkiego Postu uczestniczyliśmy
w transmitowanych przez telewizję Mszach świętych, często można było usłyszeć, że choć nie przewidziane, jednakowoż nie jest to doświadczenie przypadkowe. Wśród
ogromnej liczby pojawiających się w Internecie treści,
zwrócił moją uwagę tekst, w którym tezą wyjściową było
stwierdzenie, że „ludzkość dostała dokładnie taką chorobę,
jakiej potrzebowała…”. Idąc za tokiem myślenia autora
tego tekstu można było wywnioskować, że zapętleni w
troskach codzienności, zatraciliśmy niepostrzeżenie
„smak zwyczajności”. Przestaliśmy szanować zdrowie, więc
choroba uświadamia nam, że najbardziej nam powinno na
nim zależeć – pisze nieznany autor.
Trafnie zauważonych obserwacji jest w tym materiale
znacznie więcej, jak choćby to, że: przestaliśmy szanować
nauczycieli, dlatego choroba zamknęła nasze szkoły, aby
rodzice mogli sami spróbować nauczać swoje dzieci. Albo
to: mamona złapała nas i spędzaliśmy wolny czas w centrach handlowych, a kiedy zostały z powodu choroby zamknięte, mogliśmy zrozumieć, że wszystkiego nie da się kupić. W tej, jakże skomplikowanej sytuacji, jest szansa, aby
zrozumieć, co jest w życiu wartościowe i jak ważna jest
wiara.
W naszej rodzinie czas przymusowego pobytu w domu
wypełniał rytm prowadzonych przez Internet lekcji szkolnych, a także codziennej modlitwy wraz z dziećmi, oraz
naszego, dorosłych, uczestnictwa w codziennej Eucharystii transmitowanej przez telewizję, w Apelu Jasnogórskim i rekolekcjach wielkopostnych prowadzonych przez
dominikanina ojca Jacka Salija. Pozwoliło to na zachowanie spokoju w sytuacji, kiedy zdani byliśmy praktycznie
tylko na siebie, a także na częstsze aniżeli zwykle rozmowy na temat wiary, zwłaszcza, gdy zobaczyliśmy modlącego się na Jasnej Górze Prezydenta Polski. Choć w późniejszych komentarzach medialnych znajdowali się tacy, co
próbowali dyskredytować to świadectwo wiary w wymiarze politycznym, dla nas było to ważnym argumentem w
rozmowach z dziećmi, że jeśli Pan Bóg jest na pierwszym
miejscu, to wszystko inne również jest na swoim miejscu.
I wreszcie piątek 27 marca. Jakże przejmujący był widok Papieża Franciszka samotnie idącego po Placu Świętego Piotra w stronę Bazyliki. Ojciec Święty zaprosił podczas wcześniejszej, niedzielnej modlitwy Anioł Pański
wszystkich wierzących, by tego dnia połączyli się z nim w
modlitwie błagalnej, aby Pan Bóg wybawił świat, który
stanął w obliczu zagrożenia śmiertelną chorobą wywoływaną przez nieznany dotąd koronawirus. W Liturgii Słowa odczytana została Ewangelia ukazująca scenę burzy na
morzu, obraz miotanej przez żywioły łodzi, na której przerażeni Apostołowie spoglądali na śpiącego Jezusa.
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Czas pandemii prędzej czy później się skończy. Pozostanie
wiele pytań, na które przyjdzie nam odpowiedzieć. Wierzę,
że pozostaną również wyjątkowe owoce tego czasu wypełnionego modlitwą w zaciszu swojego domu, którymi mogą
stać się choćby docenienie i przywiązanie do Eucharystii,
ukochanie adoracji Najświętszego Sakramentu, a także głębokie przeżywanie duchowej Komunii świętej. Kiedy piszę
ten felieton, wszystko wskazuje na to, że uczestnictwo w liturgii Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych również
będzie możliwe dla zdecydowanej większości wiernych jedynie za pośrednictwem środków społecznego przekazu,
dlatego niech dopełnieniem tego tekstu będzie akt przyjęcia
Komunii świętej duchowej słowami Papieża Franciszka:
Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiaruję Ci moje
skruszone serce,
uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności.
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Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, niewysłowionej
Eucharystii.
Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, Jaki oferuje Ci mój umysł.
Czekając na radość sakramentalnej Komunii, pragnę
przyjąć Cię w duchu.
Przyjdź do mnie, o mój Jezu, kiedy ja, ze swojej strony,
przychodzę do Ciebie!
Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu
i śmierci.
Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję,
Amen
Z najlepszymi życzeniami na nadchodzące Święta, które
dają nam wyjątkową szansę, by Chrystus naprawdę
zmartwychwstał w naszych sercach…
Bogusław Olszonowicz

Intencje mszalne na nadchodzący Wielki Tydzień:
Ci, bojąc się swoje życie budzą Chrystusa prosząc Go o ratunek. Odnosząc się do tego opisu warto przypomnieć, że
symbolika łodzi jest wieloznaczna. Jest ona znakiem Kościoła, a także symbolem naszego życia, miotanego rozmaitymi burzami codzienności. Papież Franciszek powiedział
m.in.: „Byliśmy niewzruszeni myśląc, że zawsze będziemy
zdrowi w chorym świecie. Teraz, gdy jesteśmy na wzburzonym morzu, błagamy Cię: Zbudź się Panie…”.
Ojciec Święty zwrócił uwagę, że ludzkie siły, pomimo
wyjątkowego w historii ludzkości rozwoju cywilizacji,
techniki i technologii, w obliczu żywiołów są bezradne.
Podkreślił, że jedynym wybawieniem dla świata jest Jezus
Chrystus, który pokonuje wszystkie lęki. Jest Panem życia
i śmierci. Usłyszeliśmy z ust Następcy Świętego Piotra :
Nie jesteśmy samowystarczalni, sami toniemy; potrzebujemy Pana jak starożytni żeglarze gwiazd. Zaprośmy Jezusa do łodzi naszego życia. Przekażmy Mu nasze lęki,
aby On je pokonał. Podobnie jak uczniowie doświadczymy, że z Nim na pokładzie nie dojdzie do katastrofy. Bo
Boża moc polega na skierowaniu ku dobru wszystkiego,
co się nam przytrafia, także rzeczy złych. Wnosi On w
nasze burze pokój ducha, bo z Bogiem życie nigdy nie
umiera.
W postawie pełnej pokory, jaką pokazał światu Papież Franciszek, jawi się owa tajemnica wiary, która w
Bożej Miłości upatruje siłę i nadzieję pokonania nie tylko strasznej zarazy, ale przezwyciężenia własnej życiowej ociężałości, która jest konsekwencją m.in. zatracenia właściwych proporcji pomiędzy „być” a „mieć”.
To niezwykłe nabożeństwo dopełniła modlitwa
przed piękną Ikoną Matki Bożej „Salus Populi Romani” i
kontemplacyjna chwila u stóp cudownego krucyfiksu z
kościoła św. Marcelego. Następnie, po cichej modlitwie
i adoracji Najświętszego Sakramentu Ojciec Święty wyszedł przed Bazylikę Świętego Piotra i udzielił nadzwyczajnego błogosławieństwa „Urbi et Orbi” (Miastu i
Światu), połączonego ze specjalnym odpustem dla
wiernych „w obecnej sytuacji pandemii”.

Wielki Poniedziałek 6.04.2020
8.00 1. Dziękczynno błagalna o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla całej rodziny.
2. ++RODZICE, RODZEŃSTWO oraz dusze w
czyśćcu.

Wielki Wtorek 7.04.2020
8.00 1. Dziękczynna za łaski otrzymane dla całej rodziny,
z prośbą o umocnienie wiary, dalsze prowadzenie.
2. O oddalenie koronawirusa od naszej Ojczyzny.
3. Za kapłanów, zakonników i siostry zakonne –
o Boże miłosierdzie i opiekę.
18.00 1. W int. naszych duszpasterzy za przyczyną św. Jana 18.00 1. Za naszych duszpasterzy za przyczyną św. Jana
Marii Vianeya - od Wspólnoty Krwi Chrystusa.
Marii Vianeya – int. od Wspólnoty Krwi Chrystusa.
2. +Józef KARTANOWICZ – miesiąc po śmierci.
2. O łaskę nawrócenia dla córki Anny i Jej rodziny.
Wielka Środa 8.04.2020
Wielki Czwartek 9.04.2020
8.00 1. O odpuszczenie grzechów, nawrócenie dla
Polaków i Boże błog., dla Ojczyzny.
18.00 MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
2. wolna intencja.
1. O Boże błog., dary Ducha Św. dla kapłanów
pracujących w naszej parafii.
18.00 1. W int. naszych duszpasterzy za przyczyną św.
2. + Marcin IGRAS.
Jana Marii Vianeya – od Wspólnoty Krwi Chrystusa.
3. Za naszych duszpasterzy za przyczyną św. Jana
2. O zdrowie i Boże błog., opiekę Maryi dla
Marii Vianeya – int. od Wspólnoty Krwi Chrystusa.
RODZICÓW Krystyny i Józefa.
3. Z okazji urodzin za Karolinę, Magdalenę i Szymona – O Boże błog. i opiekę Maryi.
Wielki Piątek 10.04.2020
Wielka Sobota 11.04.2020
18.00 LITURGIA NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIEJ

18.00 WIGILIA PASCHALNA
1. ++ Anna i Leonard
2. W int. Pauliny z okazji 25. R urodzin, o Boże błog.,
opiekę Maryi.

Niedziela 12.04. 2020 UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
6.00

9.00
10.30
12.00
13.15
18.00

REZUREKCJA
1. W intencji Bernadetty i Władysława PODGÓRNYCH – o Boże błog., potrzebne łaski.
2. W intencji Joanny i Jerzego BIELONKO – o Boże błog., potrzebne łaski.
3. W intencji Marii i Andrzeja PIERNICKICH – o Boże błog., potrzebne łaski.
4. W intencji Bożeny i Mirosława ADAMCZYK – o Boże błog., potrzebne łaski.
1. + Józefa w 10. r. śmierci oraz + Stanisław w 20. r. śmierci oraz BRAT Andrzej w 40. r. śmierci.
2. ++ z RODZIN: BUBLEWICZ i KUCZARSKICH, ZAJĄCZKOWSKICH i ADAMASZEK.
1. + MAMA Lucyna w 2. rocznicę śmierci.
2. + Józefa, Stefan, Andrzej, Mariusz STAWCZYK oraz ++ z RODZINY DAWCZAK
1. W int. Wiktorii z okazji 21. r. urodzin – dziękczynno błagalna.
2. ++ Jacek, Anna i Leon.
1. +Jadwiga GOLIŃSKA w 2. rocznicę śmierci.
2. ++ Zofia i Norbert.
O Boże błogosławieństwo dla Moniki i Liliany.
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