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                                            Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej 
 
                                                              Liturgia Słowa 
 
 
Pierwsze czytanie: Iz 50, 4-7 (Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami 

i wiem, że nie doznam wstydu) 

 Psalm responsoryjny: Ps 22 (21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 (R.: 2a) (Boże 

mój, Boże, czemuś mnie opuścił?) 

Drugie czytanie: Flp 2, 6-11 (Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go 

wywyższył) 

 Ewangelia: Mk 14, 1 – 15, 47 (Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa) 

 

NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ 

Szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Palmową, inaczej 

Niedzielą Męki Pańskiej. Rozpoczyna ona najważniejszy i najbardziej 

uroczysty okres w roku liturgicznym - Wielki Tydzień. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wjazd Jezusa do Jerozolimy, Pietro Lorenzetti – 1320 r. 
 

Liturgia Kościoła wspomina tego dnia uroczysty wjazd Pana Jezusa do 
Jerozolimy. Uroczyste Msze św. rozpoczynają się od obrzędu poświęcenia palm i 
procesji do kościoła. Zwyczaj święcenia palm pojawił się ok. VII w. na terenach 
dzisiejszej Francji. Z kolei procesja wzięła swój początek z Ziemi 
Świętej. Odnowiona liturgia zaleca, aby wierni w Niedzielę Męki Pańskiej 
zgromadzili się przed kościołem, gdzie powinno odbyć się poświęcenie palm, 
odczytanie perykopy ewangelicznej o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy i 
uroczysta procesja do kościoła. Podczas każdej Mszy św., zgodnie z 
wielowiekową tradycją, czyta się opis Męki Pańskiej (według relacji Mateusza, 
Marka lub Łukasza - Ewangelię św. Jana odczytuje się w Wielki Piątek).  Kapłan 
w Niedzielę Palmową przywdziewa ornat czerwony. Procesja zaś ma charakter 
triumfalny. Chrystus wkracza do świętego miasta jako Król i Pan. Tradycyjne 
palmy wielkanocne przygotowuje się z gałązek wierzby, która w symbolice 

Kościoła jest znakiem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy.  
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Kancelaria parafialna: 
Poniedziałek, środa, 

piątek 
godz. 17.00 – 19.00 

sobota 
14.00 – 16.00 

We wtorek i czwartek 
kancelaria nieczynna 

 

Msze św. 
Niedziela 

* w kaplicy w 
Czachówku: 8.30 

 * w kościele: 10.00, 
12.00, 13.15  

Dni powszednie 
18.00 

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 

Odwiedziny 
chorych 

1. piątek m-ca od godz. 
9.30 

 

Chrzest św. 
w każdą niedzielę 

podczas Mszy św. o 

godz. 12.00 
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Czym jest przebaczenie. 

Ciąg dalszy rozmowy N i K.D. z ks. Michałem Dłutowskim. 

N.:. Duże zainteresowanie wywołała pierwsza część rozmowy z księdzem pt. „Przebaczenie furtką 

do miłości”, zamieszczona w poprzednim numerze Wieści Parafialnych. Przejdźmy więc do 

kolejnego pytania: Czym jest przebaczenie? 

Ks. Michał Dłutowski.: Może najpierw zastanówmy się, czy jest ono łatwe? Na pewno nie! 

Wymaga wysiłku. Natura ludzka się burzy, kiedy dozna krzywdy. Myśli np. kobieta: Jeśli mąż mnie 

zdradził, to dlaczego mama być wierna? Zrobię to samo – zemszczę się. I tak się dzieje. Przypomina 

to postępowanie babilońskiego kodeksu Hammurabiego: Oko za oko, ząb za ząb. 

N.:.   A co na to nasza wiara? 

Ks. M.D.: O wiele dojrzalsza jest praca nad sobą, do której wzywa nas nauczanie Chrystusa, aby 

pozbyć się urazy i dać szansę na przemianę. To jest wyższość kultury chrześcijańskiej nad pogańską. 

Dowodem takiego myślenia jest słynne zdanie z listu biskupów polskich do episkopatu 

niemieckiego, zredagowane przez ks. bp. Bolesława Kominka w 1965 r.: Przebaczamy i prosimy o 

przebaczenie. Pokora, jaka była zawarta w tych słowach, doprowadziła do radykalnej poprawy 

stosunków polsko-niemieckich. 

N.:. To czym jest  przebaczenie? 

Ks. M.D.: Uświadamiamy sobie, że przebaczenie, tak jak cnota wiary, nadziei i miłości, jest łaską 

daną od Boga – darem niebios. Przebaczenie to długotrwały proces.  

N.:. Od czego się on zaczyna, ile trwa ten proces i czego potrzeba?  

Ks. M.D.: Rozpoczyna się od prześwietlenia woli człowieka łaską Bożą. Powstaje decyzja. Chcę 

przebaczyć! Przebaczam! Nie należy zważać przy tym na uczucia, które mogą być przeciwne temu, 

czego pragniemy: nienawiść, zemsta. Jeśli ich nie chcesz, to jest to tylko pokusa. Ludzie na tym 

etapie martwią się, że nie potrafią przebaczyć, a przez to trwają w grzechu. Potrzeba cierpliwości. Z 

czasem, jeśli podejmiesz radykalną decyzję, twoje uczucia się uspokoją i podporządkują łasce Bożej 

i twojej woli. Oznaką, że przebaczyłeś z serca, jest przedziwna miłość do tej osoby, która ciebie 

skrzywdziła. Trudno to racjonalnie uzasadnić. To naprawdę doświadczenie świadczące o 

nadprzyrodzonym charakterze przebaczenia. 

N.:. Co trzeba wiedzieć, żeby przebaczyć? 

Ks. M.D.: Po pierwsze. Spojrzeć na doznana krzywdę z innej perspektywy – z wysokości krzyża. 

Przypomnieć sobie modlitwę, jaka Jezus zanosił do Boga Ojca za swoich nieprzyjaciół: Ojcze, odpuść 

im, bo nie wiedzą, co czynią. Możemy na naszego agresora spojrzeć, jak na ofiarę działania złego 

ducha. Osoba, która nas krzywdzi, nie jest do końca sobą. Nie chodzi mi, aby ją całkowicie 

uniewinnić, ale zobaczcie, że jest ona zmanipulowana. Na przykład diabeł potrafi tak zamotać 

osobę, że zamiast widzieć współmałżonka jako przyjaciela, spostrzega go jako swojego 

największego wroga lub widzi w nim samo zło. Człowiek, który krzywdzi drugiego, ulega grzechowi, 

intrydze złego ducha. Staje się narzędziem w ręku złego ducha, którym on się posługuje, aby zadać 

innym cierpienie. Jeśliby był w łasce uświęcającej, nie czyniłby tego. To tak, jak z osobą, która 

wypije alkohol. Zmienia się i uruchamia się w niej bardzo często agresja. Ludzie, którzy przyrzekali 

sobie miłość i wierność, przez grzech i brak weryfikacji swoich myśli i uczuć stają się dla siebie 

nieprzyjaciółmi.  Po drugie….. 

N.:. Przepraszam, ale to już innym razem. Pozostawmy ten tekst naszym czytelnikom do 

przemyślenia, rozważenia i zastanowienia się, czy trzeba zwlekać z decyzją o przebaczeniu? 

Dziękuję za rozmowę. Z Panem Bogiem.  



Ogłoszenia duszpasterski

1. Dziś Niedziela Palmowa. Błogosławieństwo palm przed 

każdą Mszą św. Uroczysta procesja z palmami odbędzie się 

przed Mszą Św. o godz. 12.00 oraz przed Mszą 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. Po 

Mszy św. wyjątkowo spotkanie formacyjne dla dzieci 

pierwszokomunijnych i ich rodziców. Dzieci podczas 

spotkania otrzymają Książeczki do nabożeństwa i łańcuszki.  

Nabożeństwo Gorzkich Żali odprawimy po Mszy św. o godz. 

10.00. Za udział w nim można raz w tygodniu uzyskać 

Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.  Dziś 

comiesięczna zbiórka ofiar do puszek Parafialnego Zespołu 

Caritas na rzecz jego podopiecznych,  w tym dla 1 rodziny 

syryjskiej w ramach programu Rodzina Rodzinie Caritas 

Polska.                                                                                     

2.  Ministranci i Bielanki tradycyjnie rozprowadzają palmy. 

Dochód ze sprzedaży przeznaczają na fundusz służby 

liturgicznej. Gorąco zachęcamy do wsparcia naszych 

Ministrantów i Bielanek.                                                                                                               

3. Kancelaria w tym tygodniu będzie czynna od poniedziałku 

do środy po Mszy św. wieczornej.                                                                                                                                  

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. 19.00. 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 zapoznanie się z 

lista wyłożoną w zakrystii i wywieszoną przed kościołem.                                                                                                                                 
7. W Wielką Sobotę nasi Ministranci będą rozprowadzać za 

dobrowolną ofiarą buteleczki z wodą święconą. Ofiary 

uzyskane z tego tytułu, również chcą przekazać na fundusz 

służby liturgicznej. Bóg zapłać za wspieranie naszych 

Ministrantów, którzy służą nam przez cały rok.               

8. W niedzielę Wielkanocną Rezurekcja o godz. 6.00, 

pozostałe Msze św. jak w każdą niedzielę również Msza św. 

dla dzieci o godz. 13.15. Ofiary do puszek zbierane tego dnia 

przeznaczone będą na KUL.                                                                                                                                            

9. W przyszłą niedzielę I niedziela miesiąca. Ze 

względu na Święta po Mszy św. o godz. 10.00 nie 

będzie Nabożeństwa Eucharystycznego z procesją a 

po Mszy św. o 12.00 spotkania Kół Różańcowych. 
Spotkanie to odbędzie się 8 kwietnia. Taca 

inwestycyjna przeznaczona będzie na pokrycie 

kosztów instalacji kolejnej mozaiki w kościele.                                                                                         
10. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi o zbiórkę 

funduszy na kwiaty do Grobu Pańskiego.  Dziękujemy 

mieszkańcom Czaplinka, Czarnego Lasu przed torami, 

Czaplina Sierzchowa I i II, Staniszewic, Aleksandrowa i 

Buczynowa, Sułkowic, ul. Cicha                (2 rodziny) i 

Obrębu (1 rodzina) za złożone ofiary.                                                                                                                                           

11. Parafialny Zespół Caritas zwraca się z 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. Wszystkim ofiarodawcom w 

imieniu Caritas i podopiecznych składamy serdeczne Bóg 

zapłać!                                                                    
12. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w 

przygotowanie tegorocznej drogi Krzyżowej ulicami parafii. 

Dziękuje ks. Michałowi za rozważania, grupom parafialnym 

za niesienie krzyża, p. Ryszardowi Rosłonowi i Ignacemu 

Krawczykowi za rozstawienie stacji a p. Mirosławowi 

Masnemu za ich przechowanie.                                                            

13. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:                                                                 

- Tomasz Żołądek, kawaler z Celestynowa i Anita 

Piotrowska, panna z Ludwikowa w par. tutejszej, zapowiedź 

druga.                                                                                                               

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.                                                                                                                                        

14. Trwa okres rozliczeń podatkowych. Zachęcamy do 

przekazywania 1% na rzecz naszego Parafialnego Zespołu 

Caritas. Aby tego dokonać należy wpisać na stronie 3 PIT 37 

pod nr. 137 numer KRS Caritas AW – 0000225750, w nr. 

139 PZC Sobików i koniecznie zakreślić nr 140. Bóg zapłać 

wszystkim ofiarodawcom.                                                                                                                                                                                                      
15. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W zakrystii są 

do nabycia „Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Na stoliczku 

pod chórem wyłożony jest nasz tygodnik parafialny.  
                                           

Akt zawierzenia rodzin Bożemu 
Miłosierdziu 

 

Boże Wszechmogący, życie i zmartwychwstanie 
nasze! Przychodzimy dzisiaj do Ciebie, żebrać o 
miłosierdzie dla naszej rodziny i dla domu. 
Jesteśmy świadomi naszych słabości i 
niewierności. Wpatrzeni w obraz Bożego 
Miłosierdzia i przeniknięci skruchą prosimy 
Ciebie. Uzdrów naszą rodzinę od pychy tego 
życia. Wybaw przez Twoje miłosierdzie od 
ducha oskarżeń i braku przebaczenia. Uratuj 
nas od grzechu…(można wymienić), który 
najbardziej nas niszczy i obraża Ciebie. 
Przywróć nam wzajemną miłość, byśmy 
nawzajem stali się dla siebie świadkami 
miłosierdzia w czynie, słowie i modlitwie. 
Prosimy o łaskę systematycznej modlitwy 
osobistej i rodzinnej. Jezu Królu Miłosierdzia, 
przez wstawiennictwo Twojej niepokalanej Matki 
błogosław naszej rodzinie, domowi i Ojczyźnie. 
Poślij Aniołów, aby nas strzegli na drogach 
twych przykazań i doprowadź do chwały 

zbawionych w niebie. Który żyjesz i królujesz 
na wieki wieków. Amen. 
 



  

Intencje Mszalne 25 III 2018 – 01 IV 2018 
 

Niedziela, 25.03  Niedziela Palmowa 

8.30 (Czachówek) + Ryszarda Szymańskiego  

8.30 (Czachówek) + Jana Książka                                        

10.00 + Krystyny, Marcjanny i Wacława Lewandowskich   

12.00 + Andrzeja Tywonka                                                       

13.15 + Stanisławy Piekarniak w 3 rocz. śm., Ryszarda i 

Tadeusza Piekarniaków, Zdzisława Chmielewskiego, 

Sławomira Borowskiego, dziadków Szóstkiewiczów i 

Piekarniaków                                                                   

Spotkanie formacyjne przed I Komunią św.                                   

 

Poniedziałek 26.03.                                                                                                               

17.30 + Tadeusza Należytego w 30 dni po śmierci                  

18.00 + Elżbiety Jaworskiej w 30 dni po śmierci  

 

Wtorek,27.03.  

17.30 + Jerzego Iwonina w 30 dni po śmierci  

18.00 + Teresy Lewandowskiej w 30 dni po śmierci                

 

Środa, 28.03 

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian 

 

Wielki Czwartek 29.03. 

18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej 

 

Wielki Piątek 30.03.  

18.00 Liturgia Męki Pańskiej 

 

Wielka Sobota, 31.03.  

19.00 Wigilia Paschalna 

 

Wielka Niedziela 1.04. Zmartwychwstanie Pańskie 

6.00 Rezurekcja: za parafian 

8.30(Czachówek + Jana Szymańskiego 

10.00 + Józefa i Anieli Matyjów, Edwarda i Ireny 

Czubaszków, Hanny Sarnackiej                                       

12.00 + Aliny Kopyt w 9 rocz. śm., Jana i Wiesława 

Kopyt                                                                                     

12.00 + Witolda Wrotka                                                  

CHRZEST: Oskar Zaręba, Dominik Cieślak                         

13.15 + Andrzeja (w 13 rocz. śm.), Jana i Krzysztofa 

Sieńkowskich                                                                             

                                      Intencje spisano 23.03.2018 

Za tydzień gazetka pełna Życzeń 

Wielkanocnych 

 

Tweet od Papieża 

Wielki Post to droga od zniewolenia do 

wolności, od cierpienia do radości, od 

śmierci do życia. 

                                                              /Franciszek/ 
  

                                                  

 

Refleksja na  

Niedzielę Palmową 

Liturgia słowa Niedzieli Palmowej jest 
wielkim wyznaniem miłości Boga do 
człowieka. W takie pojmowanie 

świętowania wprowadza wierzących starotestamentalna 
Pieśń Sługi Jahwe, ukazującą sługę, który idzie i bierze 
na siebie cały ciężar ludzkiej nieprawości i zła. On wie, że 
będzie szedł w opuszczeniu, że w chwilach trudnych 
porzucą Go wszyscy.  Ale odkrywa przed nami tajemnicę 
mocy, która może być również naszym udziałem wtedy, 
kiedy także nas opuszczą i zdradzą ludzie. 
W Dzienniczku św. Faustyny jest mowa o Królu 
Miłosierdzia, który pragnie napełniać dusze ludzi łaskami, 
lecz na próżno, bo nie chcą po nie przychodzić. Aż do 
bólu te słowa są dzisiaj aktualne. Bardziej niż kościoły 
dzisiaj pełne będą supermarkety. Bardziej niż chwile 
modlitwy, niestety, zajmie ludzi krzątanina. Może trzeba to 
dzisiaj sobie powiedzieć, by pójść pod prąd kultury świata, 
która Ewangelii nie słyszy i nie czyta. Również w naszej 
ojczyźnie. A trzeba stać się tą wspólnotą uczniów Jezusa, 
którzy mają czas i przychodzą do Niego. Wtedy jest wielki 
tydzień. Powinien być wielki nie tylko w kalendarzu, 
ale w nas.                   /Ks.bp  Edward Dajczak-Koszalin/ 

 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 

Niedziela Męki Pańskiej, czyli Palmowa,  
szczególny dzień bo i szata czerwona 
podczas tego przejmującego nabożeństwa 
na znak walki i krwi, i Jezusa męczeństwa. 
I na wszystkich świecznikach światła pogaszone 
byś przeżył mękę Pana w sercu wyciszonym.  

                                             Kazimierz 
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