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                                                       Niedziela Palmowa czili 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: : Łk 22, 14-23, 56 (Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa ) 
 

NIEDZIELA PALMOWA 

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, ze zbiorów Stowarzyszenia Nasza Winnica 

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. 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.  /Opracował: KD/  
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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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Wizytacja kanoniczna JE Kard. Kazimierza Nycza /c.d./ 

Pierwszy dzień wizytacji 31.marca był bardzo pracowity dla JE Ks. Ordynariusza Kard. Nycza. Na mszy św. o 

godzinie 12:00 sprawowanej w koncelebrze z o. Sylwestrem Kopytem paulinem, hierarcha zapoznał się z   

kolejnymi sprawozdaniami. Oprócz sprawozdań opisanych w poprzednim numerze „Wieści Parafialnych” swoje 

relacje z działalności przedstawiali: członkowie Rady Duszpasterskiej p. Alicja Rączka i p. Kazimierz Durołek. Z 

działalności Kółek Żywego Różańca z Grobic Nowych i Zalesia, Buczynowa i Aleksandrowa oraz Cendrowic i 

Sierzchowa, bardzo obszerne sprawozdanie złożyła p. Halina Kępińska w towarzystwie p. Jana Dobeckiego i p. 

Jadwigi Molak, a od strażaków z OSP w Cendrowicach zasłużeni dla Archidiecezji Warszawskiej druhowie: 

Ignacy Krawczyk w towarzystwie najstarszego zasłużonego strażaka Zdzisława. Molaka.. Od wszystkich Ksiądz 

Kardynał otrzymał też bogaty kosz z upominkami i piękne orchidee. Na zakończenie mszy św. JE udzielił Bożego 

błogosławieństwa. Z kolei na mszy św. o godz. 15:15 odprawianej przez wikariusza k s. Michała JE Ordynariusz 

Kard. Nycz wysłuchał 

sprawozdania Mateusza 

Drewicza od ministrantów i 

służby ołtarza oraz p. Marii 

Fiejki wraz z dziećmi  I 

Komunijnymi. Po zakończeniu 

wszystkich mszy św. tego dnia, 

w podziękowaniu za odwiedziny 

naszej parafii i dwudniową 

wizytację kanoniczną w parafii JE Ks. Kardynał otrzymali piękne orchidee. Pachnącą żółta 

orchideą doceniony został również trud przygotowania całej parafii na odwiedziny Ks. Ordynariusza, którą  Ks. 

Prał. Proboszcz Włodzimierz Czerwiński. został obdarzony przez przedstawicieli grup parafialnych. 

Na zakończenie tego dnia ks. 

Kardynał spotkał się na plebanii z 

duchowieństwem dekanalnym, a 

o godz. 16:00 odprawił 

nabożeństwo na cmentarzu 

parafialnym. I nawiedził groby 

kapłańskie. C.d.n. /Opracowanie 

i zdjęcia - .K. Dusza/ 



Ogłoszenia duszpasterskie
1.  Dziś Niedziela Palmowa. Błogosławieństwo 
palm przed każdą Mszą św. Uroczysta procesja z 

palmami odbędzie się przed Mszą Św. o godz. 

10.00 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. spotkanie 
formacyjne dla dzieci pierwszokomunijnych i ich 

rodziców 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.                                                                                                               

2. Dziś Parafialny Zespół Caritas organizuje o 
godz. 15.00 spotkanie wielkanocne dla samotnych. 

Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii lub u p. 
Prezes Parafialnego Zespołu Caritas.                                                                                                                                                    

3. Dzisiaj po spotkaniu wielkanocnym z osobami 
samotnymi Koło Przyjaciół RM zaprasza na film 

„Miłość i miłosierdzie” o życiu św. s Faustyny w 

kinie Cinema City na Sadybie. Bilety w cenie 30 
zł. Wyjazd o godz. 16:30. Wpłaty w autokarze.                                            

4. W piątek odprawiliśmy ostatnią Drogę 
Krzyżową w tym Wielkim Poście. Serdecznie 

dziękujemy wszystkim grupom, które je 
przygotowywały i prowadziły. Dziękujemy 

druhom OSP w Cendrowicach za regulację ruchu 

podczas Drogi ulicami parafii.                                             

5. 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. W niedzielę 
Wielkanocną Rezurekcja o godz. 6.00, pozostałe 

Msze św. jak w każdą niedzielę.                                 

6. 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.                              

7. 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.                                                                                           

8. Kancelaria w tym tygodniu będzie czynna w 
poniedziałek i środę od 16.00 i po Mszy św. 

wieczornej.                                                                         

9. 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!                                                                                                                                                                    

10.  W Wielką Sobotę nasi Ministranci będą 
rozprowadzać za dobrowolną ofiarą buteleczki z 

wodą święconą. Ofiary uzyskane z tego tytułu, 

również chcą przekazać na fundusz ministrancki 
Bóg zapłać za wspieranie naszych Ministrantów, 

którzy służą nam przez cały rok.                                                     

11. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi o 
zbiórkę funduszy na kwiaty do Grobu Pańskiego.  

Dziękujemy mieszkańcom Parceli 
Czaplinkowskiej, Aleksandrowa i Buczynowa, 

Kozłowa, Krępy, Krzaków Czaplinkowskich, Bud 

Sułkowskich, Woli Dobieskiej, Dębówki, 
Sierzchowa I i II, Czarnego Lasu przed torami, 

Czachówka  i Karoliny za już złożone ofiary.                                                                    

12. KPRM informuje, że na rejs  promem do 
Szwecji (4-6 czerwiec) jest jeszcze 4 miejsca.  
Koszt wyjazdu do Szwecji 600 zł. + ok. 200 koron 

szwedzkich. W korony czeskie do Czech i 

szwedzkie zaopatrujemy się we własnym zakresie.                                                                                                                                               

13. KPRM przyjmuje zapisy do Częstochowy na 

spotkanie Rodzin RM w dniu 14 lipca.                                                                                   

14. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i 
„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony 

jest nasz tygodnik parafialny.    
 

Z Dzienniczka św. s. Faustyny 

Jezu mój, nadziejo moja jedyna, dziękuję 

Ci za tę księgę, którą otworzyłeś przed 

oczyma duszy mojej. Tą księgą jest Męka 

Twoja dla mnie z miłości podjęta. Z tej 

księgi nauczyłam się jak kochać Boga i 

dusze. W tej księdze są zawarte dla nas 

skarby nieprzebrane. O, Jezu jak mało 

dusz Ciebie rozumie w Twoim męczeństwie 

miłości. O, jak wielki jest ogień 

najczystszej miłości, który płonie w Twym 

Najświętszym Sercu. Szczęśliwa dusza, 

która zrozumiała miłość Serca 

Jezusowego.                                                                                    

/Dz. 304/



                        Intencje Mszalne 14 IV 2019 – 21 IV 2019 
 

 

 

Niedziela 14.04.  

8.30 (Czachówek) + Ryszarda Szymańskiego  

8.30 (Czachówek) W int. dziękczynnej  

10.00 + Ryszarda, Heleny i Stanisława Piasków 

12.00 + Jerzego Kur w 8 rocz. śm., Jana, Marka i 

Tadeusza Gawęd  

CHRZEST: Krystian Urbanowicz                                                                             

13.15    + Jerzego Winiarka 

Spotkanie dla rodziców i dzieci I Komunijnych                                                          

 

Poniedziałek 15.04.                                                                                                               

18.00 + Romana Skurzewskiego w 30 dni po śmierci  

 

Wtorek, 16.04.                                                                                  

18.00 + Heleny Sobieckiej w 30 dni po śmierci                            

Środa 17.04.                                                                                   

18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

Za parafian 

+ Krystyny Ćwiek w 30 dni po śmierci                                   

 

Czwartek, 18.04.                                                                 

18.00  Msza Wieczerzy Pańskiej  

+ Stanisława Rzeszota                                                        

 

Piątek, 19.04.  

18.00  Liturgia Męki Pańskiej                                          

 

Sobota,20.04.  

19.30 Wigilia Paschalna  

+ Anny, Antoniego, Marianny, Zygmunta i Witolda 

Piekarniaków i zm. z rodz. Wieczorkiewiczów                                                 

 

Niedziela, 21.04.  

6.00  Rezurekcja – za parafian                                                              

8.30 (Czachówek) + Stanisławy Gaca                                       

10.00 + Anieli i Józefa Matyja, Ireny i Edwarda 

Czubaszek, Hanny Sarnackiej 

12.00 + Joanny Winiarek w 7 rocz. śmierci                                                                                               

13.15    + Wojciecha Rączka  

                                    

 Intencje spisano 12..04.2019 r.  

 

Solenizantom i Jubilatom tego 

tygodnia przekazujemy 

najpiękniejsze życzenia Bożego 

błogosławieństwa, czułej opieki 

Matki Bożej i świętych Patronów. 
 

 

Tweet od Papieża 

„Kiedy się modlimy, pomyślmy, że 

robimy to razem z Jezusem. On daje 

nam odwagę i pewność, że w tym 

momencie wstawia się za nami.” 
                                                   /Franciszek/  

  

 

                                                  

Refleksja na  

Niedzielę Palmową 

W Niedzielę Palmową w Kościele słuchamy 

opisu Męki Pańskiej. I to na kilka dni przed jej 

liturgicznym przeżywaniem. Kryje się w tym jakaś 

mądrość. To przygotowanie dalsze. Rozpoczęcie 

czuwania z Panem. Spojrzenie z lotu ptaka. Powolne 

oswajanie się z niełatwą tajemnicą, która odsłania się 

stopniowo. Mamy zamienić się w słuch, zamknąć usta, 

przestać myśleć o wszystkim i o niczym, zatrzymać w 

sobie to, co nas ciągle rozprasza. Męka Chrystusa 

zawsze będzie nas przerastać. Zawsze będzie w niej coś, 

czego nie rozumiemy, co nas odpycha, co powoduje 

bezsilność i chęć ucieczki. Nie różnimy się w tym punkcie 

niczym od apostołów, którzy na widok tego, co się działo, 

opuścili Jezusa i pouciekali. /Dariusz Piórkowski SJ/. 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Znamy dobrze te słowa,                                 
przez Jezusa powiedziane 

«To jest Ciało moje, które                                             
za was będzie wydane: 

to czyńcie na moją pamiątkę!»                                                                                               

To ostatnia Pascha była. 

Później zdrada, pojmanie, sąd, męka                                                                                                                                                                                                                                                                               

i krew broczyła, 
Wreszcie krzyż i śmierć Chrystusa, 

który oddał życie 
za ciebie, za mnie, za wszystkich.                      

To nasz ZBAWICIEL. 
                                                                 Kazimierz 

Za tydzień cd. Informacji  o wizytacji kanonicznej  

Do użytku wewnętrznego 
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