
  

  
  
  
  

  

          
    D o k o ń c z e n i e  a r t y k u ł u  n a  o s t a t n i e j  s t r o n i e  

To dzięki ofierze 
Chrystusa na 
krzyżu zbawienie 
stało się udziałem 
nas wszystkich. 
Historia męki i 
śmierci Jezusa 
pogłębia naszą 
świadomość, że w 
trudach zmagania 
się o ewangeliczny 
kształt naszej 
codzienności nie 
jesteśmy sami. Bóg 
nas wspomaga. 

ukazuje nam konkretną drogę, która jest wyjściem z kręgu zła. To droga 
pięknej i konsekwentnej miłości, połączonej z ofiarą. Chrystus pokazuje, jak 
zwyciężać zło siłą dobra, piękna i prawdy. Sam nie jest poszukiwaczem taniej 
sensacji, ani poklasku wśród wiwatującego tłumu. 

Nasza miłość i jej siła wynika z naszego zawierzenia Bogu. Im więcej 
zaufamy, tym łaska Boża bardziej może działać w naszym życiu i przemieniać 
nas w dar dla innych. Odnówmy dziś nasze zaufanie wobec Ojca w niebie, 
który nieustannie troszczy się o każde ze swoich dzieci. Umacniajmy naszą 
wiarę, nadzieję i miłość zawierzeniem Bogu słowami Klemensa XI: 
„Chcę tego, czego Ty chcesz, chcę dlatego, że Ty chcesz, chcę, jak Ty chcesz i 

jak długo chcesz”. 
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Miłość do końca 
Liturgia Niedzieli Palmowej, zwanej Niedzielą Męki Pańskiej, przybliża 

nam zbawcze wydarzenia z życia Jezusa. Przypomina uroczysty 
wjazd Króla izraelskiego do Jerozolimy. To wydarzenie stanowi bezpośrednie 
przygotowanie do Jego męki i śmierci na Krzyżu. Dzisiejsza niedziela jest więc 
pełna dostojeństwa i zadumy, a entuzjazm i euforia wiwatującego tłumu 
zwiastuje bliską już zdradę. Tłum witający wkraczającego do Jerozolimy 
Pana, zapowiadanego przez proroków Mesjasza, rzuca na drogę płaszcze i 
gałązki, wołając: „Hosanna Synowi Dawidowemu”. Triumf Chrystusa i Jego 
ofiara są ze sobą nierozerwalnie związane. Podobnie jest też z naszym 
ludzkim i chrześcijańskim losem. Nasza codzienność jest uczestnictwem w 
życiu Boskiego Mistrza. Patrząc na zapowiedź zbawczych wydarzeń, możemy 
odnaleźć w sobie zarówno porywczego Piotra, zrozpaczonego Judasz czy 
wykrzykujący tłum. 

Co roku Kościół pozwala nam w Niedzielę Palmową zatrzymać się na 
nowo nad historią Jezusa, który „ogołocił samego siebie” i w ten sposób stał 
się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu. To On siłą miłości do 
końca pokonał zło i wziął na siebie całą tajemnicę nieprawości, o której tak 
mówił św. Jan Paweł II w Krakowie podczas swojej ostatniej pielgrzymki do 
Polski w 2002 roku: „Człowiek […] Uzurpuje sobie prawo Stwórcy do 
ingerowania w tajemnicę życia ludzkiego. Usiłuje decydować o jego 
zaistnieniu, wyznaczać jego kształt przez manipulacje genetyczne i w końcu 
określać granicę śmierci. Odrzucając Boże prawa i zasady moralne, otwarcie 
występuje się przeciw rodzinie. Na wiele sposobów usiłuje się zagłuszyć głos 
Boga w ludzkich sercach, a Jego samego uczynić ‘wielkim nieobecnym’ w 
kulturze i społecznej świadomości narodów. ‘Tajemnica nieprawości’ wciąż 
wpisuje się w rzeczywistość świata, w którym żyjemy”. 
Doświadczając przejawów „tajemnicy nieprawości” w naszym codziennym 
życiu, z lękiem spoglądamy w przyszłość, pełni obaw przed pustką, 
cierpieniem i unicestwieniem. Jeśli chcemy zobaczyć, jak daleko Bóg 
przybliżył się do nas, by nas uwolnić od nieprawości i lęków, by stać się 
towarzyszem naszej drogi życia, to musimy spojrzeć na Chrystusa na krzyż 



 

INTENCJE PARAFIALNE 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Od dzisiejszej niedzieli palmowej rozpoczynamy w Kościele Wielki 

Tydzień, którego zwieńczeniem jest święte Triduum Paschalne Męki i 

Zmartwychwstania Pańskiego. 

2. W Wielki Czwartek będziemy wspominać ustanowienie sakramentów 

Eucharystii i kapłaństwa. W tym dniu nie będzie Mszy św. o godz. 7.00. 

Wszystkich natomiast zapraszamy na Mszę św. Wieczerzy Pańskiej, 

którą w naszej katedrze będziemy sprawowali o godz. 18.00. Po Mszy 

św. możliwość adoracji Pana Jezusa w ciemnicy do godz. 22.00. 

3. W Wielki Piątek wspominamy mękę i śmierć Pana Jezusa. W tym dniu 

Kościół nie sprawuje Eucharystii. Obowiązuje nas post ścisły. Tego dnia 

o godz. 9.00 zapraszamy na Ciemną jutrznię – poranną modlitwę 

Kościoła. O godz. 15.00 zapraszamy na Drogę Krzyżową, a następnie o 

godz. 18.00 na Liturgię Męki Pańskiej. Adoracja Najświętszego 

Sakramentu przy grobie do godz. 22.00. 

4. Wielka Sobota to dzień, w którym Kościół trwa przy grobie Pańskim i 

rozważa mękę i śmierć Chrystusa oraz jego zstąpienia do otchłani, a 

także oczekuje jego zmartwychwstania. W tym dniu zapraszamy o godz. 

9.00 na Ciemną jutrznię. Poświęcenie pokarmów od godz. 10.00, co pół 

godziny do godz. 14.00 przed kościołem. Poświęcenie pokarmów w 

Korzeniewie i Rozpędzinach o godz. 10.00, natomiast w Lipiankach i 

Baldramie o godz. 10.30. Tego dnia zapraszamy na wieczorną Liturgię 

Wigilii Paschalnej o godz. 20.00. Pamiętajmy, aby na nią przynieść ze 

sobą świece. 

5. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego rezurekcja o godz. 6.00, 

pozostałe Msze św. według porządku niedzielnego.  

6. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim ofiarodawcom: Państwu Elżbiecie i 

Ryszardowi Mówińskim za ofiarowanie do kościoła paschału. 

Dziękujemy za ofiarowanie figury Chrystusa, a także stuł na krzyże w 

naszej katedrze. Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę tych, 

którzy złożyli w tym czasie swoje dary na rzecz potrzebujących z naszej 

parafii, a także na rzecz dekoracji naszej świątyni na czas świąt. 

7. Informujemy także, że w związku z nowymi obostrzeniami sanitarnymi 

wprowadzonymi przez rząd w naszej katedrze w czasie nabożeństw może 

przebywać 112 osób. Prosimy o noszenie maseczek, a także zachowanie 

dystansu społecznego.  

 

W ubiegłym tygodniu odeszli do Wieczności: 

† Marianna Renata Lachowicz, l. 77; 

† Krzysztof Ślanda, l. 71; 

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie… 

29.03. – Wielki Poniedziałek 

7.00 † Ryszard Wojciechowski 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, dobry wybór drogi życiowej dla Angeliki i o 
błogosławieństwo Boże dla rodziny Gałucha i Mazur 

30.03. – Wielki Wtorek 

7.00  

18.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla męża Ryszarda z okazji 
imienin 

31.03. – Wielka Środa 

7.00  

18.00 W intencjach czcicieli MBNP 

01.04. – Wielki Czwartek  

7.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Msza św. Wieczerzy Pańskiej 

18.00 † Genowefa Kominek 2 rocznica śmierci, Henryk Kominek 1 rocznica śmierci 

18.00 † Franciszek Mielczak 8 rocznica śmierci, Jadwiga Mielczak 20 rocznica śmierci 

18.00 † Ryszard Rybicki  

18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne dary dla kapłanów z 
parafii 

18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i świętość kapłanów pracujących w naszej 
parafii 

02.04. – Wielki Piątek 

7.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

9.00 Ciemna jutrznia 

15.00 Droga krzyżowa 

18.00 Liturgia Męki Pańskiej 

03.04. – Wielka Sobota – Wigilia Paschalna 

7.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

9.00 Ciemna jutrznia 

 Wigilia Paschalna 

20.00 W intencji parafian 

20.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Genowefy Rybickiej i dla 

chrzestnych rodziców oraz dla Rafała 

04.04. – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

6.00 W intencji parafian 

6.00 † Maciej i Tomasz Woźniccy i zmarli z rodziny 

9.30 † Rodzice: Janina, Stefania, Michał, Ignacy oraz dziadkowie z obojga stron 

9.30 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Marianny i Jacka z 

okazji 25-lecia małżeństwa 

11.00 † Maria Pich 3 rocznica śmierci, zmarli z rodziny: Pich i Kowal 

11.00 † Anna Bartoszyńska, siostra Helena 

12.30 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Kazimierza z okazji 70-

tych urodzin – intencja od zony 

12.30 † Katarzyna Grycko 21 rocznica śmierci, Jan Grycko 

18.00 † Zofia Szat 3 rocznica śmierci i Helena Kowalska 


