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Pomoc duszpasterska: 
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Kancelaria parafialna: 
poniedziałek - środy, piątek    

godz. 17.00 – 19.00 
sobota 

14.00 – 16.00 
W czwartek kancelaria 

nieczynna 
 

Msze św. 
Niedziela 

* w kaplicy w Czachówku: 
8.30 

 * w kościele: 10.00, 12.00, 
13.15  

Dni powszednie 
18.00(17.00 –1X-1IV) 

W czwartki o godz. 7.30 
 

Nabożeństwa stałe: 
*Godzinki o NP NMP –  

I sobota miesiąca o 7.10 
*Nowenna do MBNP  -  

środa o 17.30 
*Nabożeństwo do Niep. 

Serca NMP I sobota miesiąca 
o 7.30 

*Adoracja Najśw.   
Sakramentu: 

- I niedziela miesiąca po 
Mszy św. o godz. 10.00 

 

Spowiedź św. 
- podczas każdej Mszy św. 

- w 1. piątek miesiąca 
od godz. 17.00  

 

Odwiedziny chorych 
1. piątek m-ca od godz. 9.30 

 

Chrzest św. 
w każdą niedzielę podczas 

Mszy św. o godz. 12.00 
 

 

 

Liturgia Słowa 

Ewangelia w czasie poświęcenia palm: Mk 11,1-10 (Wjazd do Jerozolimy) 

Pierwsze czytanie:  Iz 50,4-7 (Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i 

wiem, że nie doznam wstydu) 

Psalm responsoryjny: Ps 22,8-9.17-18a.19-20.23-24 

Drugie czytanie: Flp 2,6-11  (Chrystus uniżył samego siebie…) 
Ewangelia: Mk 14,1-15,47 (Opis Męki Pańskiej)  

 

Niedziela Męki Pańskiej 
 

Szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą 
Palmową, czyli Męki Pańskiej, i rozpoczyna obchody 
Wielkiego Tygodnia. Była zawsze niedzielą przygotowującą 
do Paschy Pana. Liturgia Kościoła wspomina tego dnia 
uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, o którym mówią 
wszyscy czterej Ewangeliści. To właśnie w Niedzielę 
Palmową ma miejsce obrzęd poświęcenia palm i uroczysta 
procesja do kościoła. Zwyczaj święcenia palm pojawił się ok. 

VII w. na terenach dzisiejszej Francji. Z kolei procesja wzięła swój początek z Ziemi Świętej. To 
właśnie Kościół w Jerozolimie starał się jak najdokładniej "powtarzać" wydarzenia z życia Pana 
Jezusa. W IV w. istniała już procesja z Betanii do Jerozolimy, co poświadcza Egeria. Według jej 
wspomnień patriarcha wsiadał na oślicę i wjeżdżał do Świętego Miasta, zaś zgromadzeni wierni, 
witając go w radości i w uniesieniu, ścielili przed nim swoje płaszcze i palmy. Następnie wszyscy 
udawali się do bazyliki Anastasis (Zmartwychwstania), gdzie sprawowano uroczystą liturgię. Owa 
procesja rozpowszechniła się w całym Kościele mniej więcej do XI w. W Rzymie szósta niedziela 
Przygotowania Paschalnego była początkowo wyłącznie Niedzielą Męki Pańskiej, kiedy to 
uroczyście śpiewano Pasję. Dopiero w IX w. do liturgii rzymskiej wszedł jerozolimski zwyczaj 
procesji upamiętniającej wjazd Pana Jezusa do Jerusalem. Obie tradycje szybko się połączyły, 
dając liturgii Niedzieli Palmowej podwójny charakter (wjazd i Męka) . Przy czym, w różnych 
Kościołach lokalnych owe procesje przyjmowały rozmaite formy: biskup szedł piechotą lub jechał 
na osiołku, niesiono ozdobiony palmami krzyż, księgę Ewangelii, a nawet i Najświętszy 
Sakrament. Pierwszą udokumentowaną wzmiankę o procesji w Niedzielę Palmową przekazuje 
nam Teodulf z Orleanu (+ 821). Niektóre też przekazy zaświadczają, że tego dnia biskupom 
przysługiwało prawo uwalniania więźniów. Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, wprowadza 
nas coraz bardziej w nastrój Świąt Paschalnych. Kościół zachęca, aby nie ograniczać się tylko 
do radosnego wymachiwania palmami i krzyku: " Hosanna Synowi Dawidowemu!", ale wskazuje 
drogę jeszcze dalszą - ku Wieczernikowi, gdzie "chleb z nieba zstąpił". Potem wprowadza w 
ciemny ogród Getsemani, pozwala odczuć dramat Jezusa uwięzionego i opuszczonego, daje 
zasmakować Jego cierpienie w pretorium Piłata i odrzucenie przez człowieka. Wreszcie zachęca, 
aby pójść dalej, aż na sam szczyt Golgoty i wytrwać do końca.   

                                                                                                               /Grzegorz Gęsikowski/                   
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Wielki Post na nowo odkrywany (6) 
Wielki Post powoli zbliża się ku końcowi. Przypomina nam o tym V 
Niedziela Wielkiego Postu, zwana Niedzielą Pasyjną. Za tydzień 
Niedziela Palmowa, wraz z doroczną procesją z palmami i 
przejmującym opisem Męki Pańskiej, którą rozpoczniemy obchody 
Wielkiego Tygodnia. Niedziela Palmowa to niedziela szczególna w 
roku liturgicznym, ale i chyba nieco dziwna w swojej liturgicznej 
formie. Bo oto z jednej strony wspomina się uroczysty wjazd do 
Jerozolimy i tryumf Chrystusa, przed którym rzucano gałązki 
palmowe (stąd nazwa: Niedziela Palmowa), a z drugiej strony 
niedzielę tę nazywa się Niedzielą Męki Pańskiej i śpiewa się Pasję, 
opis męki i śmierci naszego Zbawiciela. Czy więc oficjalna nazwa 
VI Niedzieli Wielkiego Postu "Niedziela Palmowa, czyli Męki 
Pańskiej" nie jest już sama w sobie sprzeczna? Czy oba te aspekty 
uroczystości nie wykluczają się nawzajem? Oczywiście, że nie. 
Podwójny charakter Niedzieli Palmowej wynika z faktu, że 
ukształtowały ją dwie tradycje: jerozolimska i rzymska.  
Początków uroczystego świętowania Niedzieli Palmowej trzeba 
szukać w Jerozolimie w IV w., a może nawet jeszcze wcześniej, 
kiedy starano się możliwie jak najdokładniej "odtwarzać" sceny z 
ziemskiego życia Pana Jezusa w tych miejscach, gdzie historycznie 
się one wydarzyły. Egeria w swoim dzienniku podróży do Ziemi 
Świętej opisuje, że w Kościele Jerozolimskim w sobotę wieczorem 
(a więc w wigilię Niedzieli Palmowej) odbywała się procesja z 
Betanii do Jerozolimy, do bazyliki Anastasis. Procesja ta miała 
charakter radosnego powitania Chrystusa, z udziałem dzieci i ich 
śpiewami. Z Jerozolimy procesja rozprzestrzeniła się na cały 
Wschód chrześcijański, gdzie zaczęto do niej wprowadzać różne 
elementy dramatyzujące. I tak w Egipcie niesiono triumfalnie krzyż, 
a w Jerozolimie biskup, jako reprezentant Chrystusa, wjeżdżał do 
Świętego Miasta, siedząc na osiołku. Ze Wschodu obchód Niedzieli 
Palmowej przeniesiono także do liturgii zachodnich: w Hiszpanii, w 
Galii i w Mediolanie. Dokumenty z VII w. wspominają o 
błogosławieniu palm, brak w nich jednak wzmianki o procesji. 
Zostaje ona poświadczona dopiero w IX w., kiedy to Teodulf z 
Orleanu (+ 821) skomponował specjalny śpiew ku czci Chrystusa 
Króla Gloria laus, zachowany w liturgii Niedzieli Palmowej do 
dzisiaj. Ostatnim Kościołem lokalnym, który wprowadził procesję 
palmową był Kościół rzymski.    Najstarszym świadectwem o 
Niedzieli Palmowej w Jerozolimie, w Kościele Matce wszystkich 
Kościołów lokalnych, są zapiski Egerii, która - jak się powszechnie 
przyjmuje - w latach 80. IV w. po Chrystusie osobiście uczestniczyła 
w tamtejszej liturgii. Oto, co zapisała o ostatniej niedzieli Wielkiego 
Postu: "Nazajutrz, to jest w Dzień Pański, rozpoczynający Tydzień 
Paschalny, który zwany jest Wielkim Tygodniem, od pierwszego 
piania kogutów do rana odprawia się to, co w Anastasis i przy 
Krzyżu zwykło się odbywać do rana. W Dniu Pańskim idzie się więc 
- wedle zwyczaju - do większego kościoła, który zwie się Martyrium. 
(...) Gdy nastąpi rozesłanie z kościoła większego, z hymnami 
odprowadzają biskupa do Anastasis, a gdy wszystko się dopełni, 
tak jak to zwykło się dopełniać w dni Pańskie w Anastasis i 
Martyrium, po rozpuszczeniu każdy udaje się do swego domu, by 
prędko się posilić, aby wszyscy byli gotowi o siódmej w kościele w 
Eleona, to jest na Górze Oliwnej, gdzie jest owa grota, w której Pan 
nauczał. O siódmej godzinie cały lud wchodzi więc na Górę Oliwną, 
to jest do kościoła w Eleona. Biskup siada i odmawia się hymny i 
antyfony stosowne do tego dnia i miejsca, podobnie też czytania. 
Gdy nadchodzi godzina dziewiąta, wstępują z hymnami do 
Imbomon, to jest na to miejsce, z którego Pan wystąpił do nieba, i 
tam siadają. (...) Kiedy nadejdzie godzina jedenasta, odczytany 
zostaje ustęp z Ewangelii o tym, jak dzieci z gałązkami i palmami 
wybiegły naprzeciw Panu, mówiąc: «Błogosławiony, który 
przychodzi w Imię Pańskie». Zaraz też biskup wstaje, a wraz z nim 
cały lud, po czym pieszo schodzą ze szczytu Góry Oliwnej. 
Wszystek lud idzie przed nim z hymnami i antyfonami, i 
odpowiadając: «Błogosławiony, który przychodzi w Imię Pańskie».  
Wszystkie zaś dzieci, nawet te, które jeszcze nie potrafią chodzić, 

bo są maleńkie i niesione na plecach przez rodziców, trzymają 
gałązki - jedne palmowe, inne oliwne - i prowadzą biskupa w ten 
sposób, w jaki prowadzono Pana.  
I tak ze szczytu góry przez całe miasto do Anastasis wszyscy idą. 
(...) Gdy tam przybędą, choć to już wieczór, odbywają się nieszpory 
(lucernare), modlitwa przy Krzyżu i lud zostaje rozpuszczony" 
(Egeria, Pamiętnik, n. 30-31).  
W Rzymie jeszcze za czasów św. Leona Wielkiego (+ 461), papieża 
w latach 440-461, Niedziela Palmowa była II Niedzielą Pasyjną, 
Niedzielą Męki Pańskiej, podczas której odczytywano Pasję według 
św. Mateusza. Dopiero w początkach IX w. znajdujemy pewne 
świadectwa o procesji odbywanej z dużą okazałością, niesieniem 
gałązek palmowych, okrzykami "Hosanna" i śpiewem 
wspomnianego hymnu Teodulfa. Nie wydaje się jednak, aby w IX 
w. była to praktyka powszechna. Z całą pewnością procesja 
palmowa weszła do liturgii papieskiej w XI w. i odtąd rzymska 
liturgia Niedzieli Palmowej została wzbogacona o radosne 
elementy liturgii jerozolimskiej, łącząc w sobie obydwie tradycje. 
Także zwyczaj poświęcania palm do liturgii rzymskiej wprowadzono 
dopiero w XI w. Procesja w liturgii papieskiej zwykle rozpoczynała 
się poza Rzymem, a następnie kroczyła do jednego z kościołów w 
mieście. Dzieci i młodzież rozkładali swoje płaszcze na ziemi, a w 
momencie śpiewu antyfony Ave Rex noster padali na twarze. W 
okresie późniejszym w wielu diecezjach włoskich i francuskich w 
procesji niesiono Ewangeliarz jako symbol Chrystusa, a w Anglii i 
Normandii - Najświętszy Sakrament. W większości diecezji (w tym 
także i w Polsce) Chrystusa miał symbolizować krzyż, jednak nie 
niesiony, lecz ustawiany w drzwiach kościoła.                       
                                                                     /ks. Daniel Brzeziński/ 

 

Święte Triduum Paschalne 
w parafii Św. Stanisława BM w Sobikowie 

 

Wielki Czwartek 02.04.2015 r. 

 

godz. 18:00 Msza Wieczerzy 

Pańskiej 

 

 

 

 

Wielki Piątek  03.04 2015 r. 

 

godz. 18:00 Liturgia Męki 

Pańskiej 

 

 

 

 

Wielka Sobota 4.04.2015 r. 

 

godz.19:30 Wigilia Paschalna 

 

 

 

 

Wielkanoc 05.04. 2014 r. 

 

godz. 6:00 Rezurekcja  

godz. 8:30 Msza Święta  

w Czachówku;  

godz.10:00 i 12:00 –  

Msza Święta w Sobikowie 

 



Ogłoszenia duszpasterskie 
 

1. Dziś Niedziela Palmowa. Błogosławieństwo palm przed 

każdą Mszą św. Uroczysta procesja z palmami odbędzie się 

podczas Mszy Św. dla dzieci. o godz. 13.15. Dzieci i wiernych 

prosimy by na początku Eucharystii zgromadzić się przy 

wejściu do Kościoła, ponieważ tam rozpoczniemy Mszę Św. i 

procesję na pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do 

Jerozolimy. 

2. W Wielką Środę Parafialny Zespół Światowych Dni 

Młodzieży, Zespół Genesis oraz Parafialny Zespół Caritas 

zapraszają na czuwanie papieskie w 10 rocz. śmierci św. Jana 

Pawła II. Czuwanie rozpoczniemy Mszą Św. o godz. 20:00 i 

zakończymy przy pomniku Papieża odśpiewaniem „Barki” o 

godz. 21:37, czyli o godzinie śmierci Ojca Świętego. Dla 

Kandydatów do Bierzmowania obecność obowiązkowa. 

3. W piątek 27 marca o godz. 18.00 odprawimy nabożeństwo 

Drogi Krzyżowej ulicami naszej parafii. Poprzedzi je Msza 

św. o godz. 17.00. Zapraszamy. Nabożeństwo Gorzkich Żali 

odprawiamy w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00. Za 

udział w nim można raz w tygodniu uzyskać Odpust zupełny 

pod zwykłymi warunkami.   

4. W czwartek rozpoczynamy Triduum Paschalne. 

Zapraszamy na wyjątkowe liturgie tych dni. W czwartek 

Liturgia Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. W piątek Liturgia 

Męki Pańskiej również o 18.00. Ofiary zbierane podczas 

Adoracji Krzyża przeznaczone są na Grób Pański w 

Jerozolimie. W Wielką Sobotę Liturgię Paschalną 

rozpoczniemy o godz. 19.30. Prosimy aby na tę Liturgię 

zabrać ze sobą świece do odnowienia przyrzeczeń 

chrzcielnych. Podczas nabożeństw Triduum Paschalnego  nie 

spowiadamy. 

5. W sobotę święcenie pokarmów na stół wielkanocny. W 

kościele w godz. 7.30-8.30, 12.00-13.00, 15.30-16.00. W 

kaplicy w Czachówku 11.00. Na punkty na wsiach 

wyjedziemy ok. 9.00. Prosimy o sprawdzenie w zakrystii 

aktualności podanych punktów. 

6. Zachęcamy do Adoracji Pana Jezusa w Grobie. W Wielki 

Piątek i Wielką Sobotę adorują strażacy, wszystkie grupy 

parafialne i przedstawiciele wsi. Prosimy o wpisywanie się na 

listę wyłożoną w zakrystii.  

7. Kancelaria w tym tygodniu będzie czynna od poniedziałku 

do środy po Mszy św. wieczornej.  

8. W tym tygodniu wypada I Piątek i I Sobota miesiąca. Ze 

względu na Triduum Paschalne nie odprawiamy nabożeństw 

okolicznościowych. Tylko w piątek od godz. 9.30 pójdziemy 

z Komunią św. do chorych.  

9. W Wielkim tygodniu odbędą się zbiórki Ministrantów w 

związku z Triduum Paschalnym: w Wielki Czwartek i w 

Wielki Piątek o godz. 16:30. Obecność obowiązkowa. Na 

zbiórki zapraszamy również Bielanki, które chcą włączyć się 

w Liturgiczną Służbę Ołtarza. 

10. W Wielką Sobotę nasi Ministranci będą rozprowadzać za 

dobrowolną ofiarą buteleczki z wodą święconą. Ofiary 

uzyskane z tego tytułu, również chcą przekazać na 

dofinansowanie letniego obozu w wakacje, na który wyjada w 

sierpniu. Bóg zapłać za wspieranie naszych Ministrantów, 

którzy służą nam przez cały 

11. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi o zbiórkę 

funduszy na kwiaty do Grobu Pańskiego. Dziękujemy 

mieszkańcom Czaplina cz. II, Aleksandrowa i Buczynowa, 

Cendrowic, Kozłowa, Czachówka, Woli Dobieskiej, Grobic, 

Krępy, Bronisławowa, Karoliny i Parceli Sobikowskiej za 

złożone w tym tygodniu ofiary na ten cel. 

12. Parafialny Zespół Caritas zwraca się z uprzejmą prośbą 

o przekazywanie trwałych produktów spożywczych do paczek 

wielkanocnych dla swoich podopiecznych. Dary możemy 

składać do kosza wystawionego przy bocznym ołtarzu, w 

kaplicy w Czachówku oraz w sklepach spożywczych w 

Czachówku i Gabryelinie. Jałmużna wielkopostna, którą 

możemy złożyć do skarbony przy wyjściu z Kościoła, również 

zostanie przekazana na PZC. Wszystkim ofiarodawcom w 

imieniu Caritas i podopiecznych składamy serdeczne Bóg 

zapłać. 

13. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego i w 

Poniedziałek Wielkanocny nie będzie Mszy św. dla dzieci o 

godz. 13.15. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Taca 

inwestycyjna przeznaczona będzie na spłatę zadłużenia 

związanego z remontem ogrodzenia cmentarnego. 

14. Przez kolejne niedziele nasi Ministranci  rozprowadzają 

wykonane własnoręcznie koszyczki wielkanocne. W 

dzisiejszą niedzielę można u nich również nabyć palmy i 

ciasta święteczne. Całkowity dochód ze sprzedaży Ministranci 

chcą przeznaczyć na dofinansowanie  letniego obozu, na który 

wyjadą  w wakacje. Zachęcamy do wsparcia naszych 

Ministrantów. 

15. Zapraszamy młodzież w sobotę 11 kwietnia o godz. 

12.00 do Teatru Roma w Warszawie na Misterium Muzyczne 

Teatru A o Janie Pawle II. Zapisy chętnych u ks. Mariusza. 

16. W czerwcu b.r. udzielony będzie naszej młodzieży 

Sakrament Bierzmowania. Zapraszamy osoby dorosłe, które 

jeszcze go nie przyjęły a chciałyby do niego przystąpić o 

kontakt z ks. Mariuszem.  

17. W dniach 30 kwietnia do 3 maja planujemy 

pielgrzymkę autokarową do Sanktuariów w Sokółce, 
Wilnie i Gietrzwałdzie. Koszt pielgrzymki 950,- zł. 

Zapisy oraz zaliczkę w wysokości 400,- zł. 

przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii. 

18. Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria zaprasza dziś na 

Wielkanocny Jarmark Rękodzieła i Zdrowej Żywności. 

Więcej informacji znajduje się na plakacie wywieszonym 

przed kościołem. 

19. Zapraszamy dziewczynki do nowotworzonej grupy 

Bielanek. Chcemy aby i one włączyły się do liturgicznej 

służby ołtarza. Wszystkie zainteresowane dziewczynki 

prosimy o zgłoszenie  się do p. Jadwigi Otulak lub do ks. 

Mariusza 

 20. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się: 

- Hubert Grzesiński, kawaler z par. w Hucie Mińskiej  i Beata 

Kabulska, panna z Czaplinka w par. tutejszej. Zapowiedź 

druga. Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych. 

21. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W zakrystii są 

do nabycia „Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Do „Gościa” 

dołączona jest płyta DVD z filmem „Pasja”. Na stoliczku pod 

chórem wyłożony jest nasz tygodnik parafialny. 



Intencje Mszalne 29 III – 05 IV 
Niedziela 29.03 
8.30 (Czachówek) 
10.00 + Gabryelę, Jana Wójcików, Zofię Miszkowską 
10.00 O Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski dla 
Ryszarda Rewerskiego z okazji 50 rocz. urodzin 
Nabożeństwo Gorzkie Żale 
12.00 + Andrzeja Tywonka 
12.00 + Józefy i Wacława, Józefa (im.) Anuszewskich 
13.15 O łaskę zdrowia dla Marii 
Wielki Poniedziałek 30.03. 
18.00 +  Haliny Rolak w 30 dni po śmierci 
Wielki Wtorek 31.03. 
18.00 + Alicji Kopyt w 6 rocz. śmierci 
Wielka Środa 01.04. 
17.00 + Stanisława Antoniego Lipkę w 30 dni po śmierci 
17.30 + Tadeusza Urbanowicza w 30 dni po śmierci 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

+ Andrzeja, Jana, Krzysztofa Sieńkowskich 

O potrzebne łaski, zdrowie i dary Ducha Świętego dla 

Urszuli i Czesława i ich córek 

O Boże błog. dla Marianny Bąbik w 90 rocz. urodzin 

+Jana, Franciszka Bąbików, Jana Ciary zm. z rodz. 

Bąbików i Ciarów 

Za parafian 

20.00 Msza Św. i czuwanie papieskie w 10 rocz. 

śmierci św. Jana Pawła II 

               ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 

Wielki Czwartek 02.04. 

18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej 

Wielki Piątek 03.04.  

18.00 Liturgia Męki Pańskiej 

Wielka Sobota 04.04. 

19.30 Wigilia Paschalna 

                                 WIELKANOC 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 05.04 

6.00 Rezurekcja                                                                                 

Za parafian 

8.30  (Czachówek)  

10.00 +Andrzeja i Jerzego Michalskich, Dziadków 

Michalskich i Dolińskich 

10.00 + Józefa i Anieli Matyja, Ireny Czubaszek, Hanny 

Sarnackiej i zm. z rodz. Matyjów i Radomskich 

12.00 + Stanisławy Karbowiak w 1 rocz. śmierci 

12.00 + Ryszarda Piekarniaka (im.) 

CHRZEST: 

Michał Zięcina 

                                        Intencje spisano 17.03.15 

 

 

Refleksja na  

Niedzielę Palmową 

„Oto nasz Król” 

 
Oto nasz Król – 

sprawiedliwy i zwycięski. Przez mękę 

i śmierć podjętą dla człowieka będzie 

głosił swoim braciom imię Boga. Będzie 

zwiastował wierność Ojca, który nie 

porzuci nigdy żadnego ze swoich dzieci. 

Król zstępujący do swoich. Blisko, 

najbliżej jak to możliwe. Schodzi na dno 

piekła, aby podnieść nas do królestwa 

niewypowiedzianego piękna Boga. jego 

poszukiwanie każdego i każdej z nas 

nigdy się nie skończy.  
                           /Wojciech Jędrzejewski OP/  

 
 


 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
Słowa Jezusa z opisu Męki wybrane, 

są niczym przestrogi do nas skierowane.  

«...jeden z was Mnie zdradzi…  

Wszyscy zwątpicie we Mnie. 

…Zostańcie tu i czuwajcie… 

Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli 

pokusie...» 
Żyjmy tak, byśmy nie zachowali się jak strusie 

i byśmy nie musieli nigdy krzyczeć, kochani. 

« Eloí, Eloí, lamá sabachtháni. » 

A byś życie wieczne przed zatraceniem uchronił 

swoje,  

Jezus Eucharystię zostawił: « Bierzcie, to jest 

Ciało moje.  

To jest moja Krew Przymierza, która za wielu 

będzie wylana. » 

I to jest największa miłość Boga, jaka została nam 

dana. 
 

                                                        Kazimierz 
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