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                    Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej 

                     Liturgia Słowa 
 
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 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: Mt 26, 14 – 27, 66  (Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa) 

 

Niedziela Palmowa 

Niedziela Palmowa czyli Niedziela Męki Pańskiej 

rozpoczyna w Kościele katolickim najważniejszy 

i najbardziej uroczysty okres w roku liturgicznym 

- Wielki Tydzień. W Polsce Niedziela Palmowa 

nosiła również nazwę Wierzbnej lub Kwietnej 

ponieważ przypada najczęściej w okresie 

kwitnienia pierwszych kwiatów. W kalendarzu 

chrześcijańskim jest to święto ruchome, które 

przypada 7 dni przed Wielkanocą i może wypaść 

pomiędzy 15 marca a 18 kwietnia.                                   

Niedziela Palmowa jest świętem chrześcijańskim 

upamiętniającym triumfalny wjazd Jezusa wraz z uczniami do Jerozolimy 

na Święto Paschy. W tym dniu rozpoczyna się okres przygotowania 

duchowego do świąt. Msze św. rozpoczynają się od obrzędu poświęcenia 

palm, symbolu odradzającego się życia i procesji do kościoła, a następnie 

czytany jest ewangeliczny opis Męki Pańskiej. W Polsce zwyczaj święcenia 

palm pojawił się w 

średniowieczu, a początki 

święta sięgają IV wieku. 

Zgodnie z wolą papieża 

Jana Pawła II od 1986 roku 

w Niedzielę Palmową 

obchodzony jest też 

Światowy Dzień Młodzieży. 

/Oprac. Kazimierz Dusza  
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Kancelaria parafialna: 
Poniedziałek, środa, 

piątek 
godz. 17.00 – 19.00 

sobota 
14.00 – 16.00 

We wtorki  i  czwartki 
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 18.00 
*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 

http://kalendarz.livecity.pl/swieto/wielkanoc
mailto:parafia.sobikow@gmail.com
mailto:parafia.sobikow@gmail.com
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Triduum Paschalne 2020 

09 kwietnia - Wielki Czwartek, Kościół rozpoczyna uroczyste 
obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego będzie 
wspominać mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W 
Wielki Czwartek liturgia uobecnia Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie 
przez Jezusa Eucharystii oraz kapłaństwa służebnego.  

Wielki Czwartek jest szczególnym świętem kapłanów. Rankiem, jeszcze przed wieczornym rozpoczęciem Triduum 
Paschalnego, ma miejsce szczególna Msza św. We wszystkich kościołach katedralnych biskup diecezjalny wraz z kapłanami 
odprawia Mszę św. Krzyżma. Podczas niej biskup święci oleje (chorych i krzyżmo), które przez cały rok służą przy udzielaniu 
sakramentów: chrztu, kapłaństwa i namaszczenia chorych. Kapłani koncelebrujący ze swoim biskupem odnawiają 
przyrzeczenia kapłańskie. Wieczorem w kościołach Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się Triduum Paschalne. Przed 
rozpoczęciem liturgii opróżnia się tabernakulum, w którym przez cały rok przechowywany jest Najświętszy Sakrament. Msza 
św. ma charakter bardzo uroczysty. Jest dziękczynieniem za ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa służebnego. Ostania 
Wieczerza, którą Jezus spożywał z apostołami, była tradycyjną ucztą paschalną, przypominającą wyjście Izraelitów z niewoli 
egipskiej. Wszystkie gesty i słowa Jezusa, błogosławieństwo chleba i wina nawiązują do żydowskiej tradycji. Jednak Chrystus 
nadał tej uczcie nowy sens. Mówiąc, że poświęcony chleb jest Jego Ciałem, a wino Krwią, ustanowił Eucharystię. 
Równocześnie nakazał apostołom: "To czyńcie na Moją pamiątkę". Tradycja upatruje w tych słowach ustanowienie służebnego 
kapłaństwa, szczególne włączenie apostołów i ich następców w jedyne kapłaństwo Chrystusa. W liturgii podczas śpiewu 
hymnu "Chwała na wysokości Bogu", którego nie było przez cały Wielki Post, biją dzwony. Po homilii ma miejsce obrzęd 
umywania nóg. Główny celebrans umywa i całuje stopy dwunastu mężczyznom. Przypomina to gest Chrystusa i wyraża 
prawdę, że Kościół, tak jak Chrystus, jest nie po to, żeby mu służono, lecz aby służyć. Po Mszy św. rusza procesja do tzw. 
ciemnicy. Tam rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu. Wymownym znakiem odejścia Jezusa, który po Ostatniej 
Wieczerzy został pojmany, jest ogołocenie centralnego miejsca świątyni, cyli ołtarza. Aż do Wigilii Paschalnej ołtarz pozostaje 
bez obrusa, świec i wszelkich ozdób. 

Wielki Piątek Wielki Piątek to dzień Krzyża. Po południu odprawiana jest niepowtarzalna wielkopiątkowa Liturgia Męki 
Pańskiej. Celebrans i asysta wchodzą w ciszy. Przed ołtarzem przez chwilę leżą krzyżem, a po modlitwie wstępnej czytane 
jest proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków. Następnie czyta się lub śpiewa, zwykle z 
podziałem na role, opis Męki Pańskiej według św. Jana. Po homilii w bardzo uroczystej modlitwie wstawienniczej Kościół 
poleca Bogu siebie i cały świat, wyrażając w ten sposób pragnienie samego Chrystusa: aby wszyscy byli zbawieni. Szczególnie 
przejmujące są modlitwy o jedność chrześcijan, prośba za niewierzących i za Żydów. Centralnym wydarzeniem liturgii 
wielkopiątkowej jest adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem Krzyż wnosi się przed ołtarz. Celebrans stopniowo 
odsłania ramiona Krzyża i śpiewa trzykrotnie: "Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata", na co wierni 
odpowiadają: "Pójdźmy z pokłonem".  

Po liturgii Krzyż zostaje w widocznym i dostępnym miejscu, tak by każdy wierny mógł go adorować. Jest on aż do Wigilii 
Paschalnej najważniejszym punktem w kościele. Przyklęka się przed nim, tak, jak normalnie przyklęka się przed Najświętszym 
Sakramentem. Po adoracji Krzyża z ciemnicy przynosi się Najświętszy Sakrament i wiernym udziela się Komunii. Ostatnią 
częścią liturgii Wielkiego Piątku jest procesja do Grobu Pańskiego. Na ołtarzu umieszczonym przy Grobie lub na specjalnym 
tronie wystawia się Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem - symbolem całunu, w który 
owinięto ciało zmarłego Chrystusa. Cały wystrój tej kaplicy ma kierować uwagę na Ciało Pańskie. W wielu kościołach przez 
całą noc trwa adoracja. W Wielki Piątek odprawiane są także nabożeństwa Drogi Krzyżowej. W wielu kościołach rozpoczyna 
się ono o godzinie 15.00, gdyż właśnie około tej godziny wedle przekazu Ewangelii Jezus zmarł na Krzyżu. 

Wielka Sobota Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. Dla uczniów Jezusa był to dzień największej próby. Według 
Tradycji apostołowie rozpierzchli się po śmierci Jezusa, a jedyną osobą, która wytrwała w wierze, była Bogurodzica. Dlatego 
też każda sobota jest w Kościele dniem maryjnym. o śmierci krzyżowej i złożeniu do grobu wspomina się zstąpienie Jezusa 
do otchłani. Wiele starożytnych tekstów opisuje Chrystusa, który "budzi" ze snu śmierci do nowego życia Adama i Ewę, którzy 
wraz z całym rodzajem ludzkim przebywali w Szeolu. Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych: 
chleba - na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; mięsa - na pamiątkę baranka paschalnego, którego 
spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajek, które symbolizują nowe życie. W zwyczaju 
jest też masowe odwiedzanie różnych kościołów i porównywanie wystroju Grobów. Wielki Piątek i Wielka Sobota to jedyny 
czas w ciągu roku, kiedy Kościół nie sprawuje Mszy św.                                             /Opracował: Kazimierz Dusza na podstawie Deon.pl/ 



Ogłoszenia duszpasterskie 

1.  W czasie pandemii Służba Boża w parafii 

sprawowana jest wg ogłoszonego programu. 

Prosimy o zachowanie zasad higieny i 

respektowanie zakazów i nakazów władz 

państwowych i kościelnych. 

2. Dziś Niedziela Palmowa. 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 I niedziela miesiąca. Po Mszy 

św. o godz. 12.00 nie będzie zebrania Kół Żywego 

Różańca. Intencja modlitewna na miesiąc 

kwiecień: O rychłe ustanie pandemii 

koronawirusa.                                                                

3.  Parafialny Zespół Caritas informuje, że 

zawiesza  dobroczynną akcję  przekazywania 

trwałych produktów spożywczych do paczek 

wielkanocnych. Chociaż przychodzi nam to z 

bólem, bo znamy sytuacje naszych podopiecznych 

jak nikt inny, to z uwagi na zdrowie 

ofiarodawców, zbierających dary i wolontariuszy 

pracujących przy akcji, a przede wszystkim 

naszych podopiecznych jesteśmy zmuszeni 

odwołać tegoroczną zbiórkę.                                                       

4. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi o 

zbiórkę funduszy na kwiaty do Grobu Pańskiego. 

Dziękujemy mieszkańcom Cendrowic, Parceli 

Sobikowskiej, Sierzchowa, Gabryelina, Ławek i 

Czachówka za złożone ofiary.                                                                                                                              

5. W czwartek rozpoczynamy Triduum Paschalne. 

W czwartek Liturgia Wieczerzy Pańskiej o godz. 

18.00. W piątek Liturgia Męki Pańskiej również o 

18.00. W Wielką Sobotę Liturgię Paschalną 

rozpoczniemy o godz. 19.00. W niedzielę 

Wielkanocną Msze św. jak w każdą niedzielę.  W 

tym roku nie będzie Rezurekcji o godz. 6.00. W 

poniedziałek wielkanocny Msze św. odprawiamy 

jak w każdą niedzielę.                                                                         

6. W sobotę kościół będzie otwarty od godz. 8.00 

na indywidualną modlitwę i adorację Pana Jezusa 

w grobie. Święcenie pokarmów na indywidualną 

prośbę w kościele i na wioskach. Przypominamy, 

że okres spowiedzi wielkanocnej trwa do Niedzieli 

Zesłania Ducha św. tj. w tym roku do 31 maja. 

Pokarmy możemy również pobłogosławić sami 

przed śniadaniem wielkanocnym w domach wg 

formuły dostępnej na stronach internetowych.                                                                                                                                                                                               

7. 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

8. KPRM informuje, ze z uwagi na zagrożenie 

koronawirusem wszystkie wyjazdy zostały 

odwołane lub zawieszone. Informacji udziela p. 

Bogumiła Dusza telefonicznie pod nr. tel. 664 743 

764 lub mailowo pod adres: 

bogumila.dusza48@gmail.com. 

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii jest do nabycia tygodnik „Niedziela” oraz 

miesięcznik „Różaniec”. Na stoliczku pod chórem 

wyłożony jest nasz tygodnik „Wieści Parafialne”.  

 

Z Dzienniczka św. s. Faustyny 

„Jezu, wzorze mój najdoskonalszy, 
wpatrzona w Ciebie pójdę przez życie Twymi 

śladami, dostosowując naturę do łaski, 
według Twej najświętszej woli i światła, które 

mi oświeca moją duszę, ufna całkowicie w 
Twoją pomoc”           (Dz. 135) 

                                                        Modlitwa na trudny czas                                                                                                                                     
Boże Ojcze Wszechmogący, usłysz wołanie Twojego Ludu, dotkniętego chorobami 
duszy i ciała. Spraw Boże, abyśmy cieszyli się zawsze Twoim błogosławieństwem i 
wychwalali Cię za wszystkie dobrodziejstwa. Otocz szczególną opieką Służbę Zdrowia, 
umocnij chorych i daj wieczne odpoczywanie zmarłym. Jezu ufam Tobie, Jezu ufam 
Tobie, Jezu ufam Tobie. Święta Maryjo,  Uzdrowienie chorych, módl się za nami. 
Wszyscy Święci Pańscy, módlcie się za nami.                                                                                           
Święty Boże, Święty mocny, Święty Nieśmiertelny - Zmiłuj się nad nami.                                                                                             
Od powietrza, głodu, ognia   i wojny - Wybaw nas Panie!                                                                                                
Od nagłej i niespodzianej śmierci - Zachowaj nas Panie!                                                                                               
My grzeszni Ciebie Boga prosimy-  Wysłuchaj nas Panie

mailto:bogumila.dusza48@gmail.com


                        Intencje Mszalne 05 IV 2020 – 12 IV 2020 
 

 

 

Niedziela, 05.04.  

8.30 (Czachówek)  + Tadeusza Szymańskiego                             

8.30 (Czachówek) O bł. Boże i potrzebne łaski dla Róży 

10.00 + Krystyny, Marcjanny i Wacława Lewandowskich 

10.00 + Stefanii, Aleksandra, Witolda i Jerzego 

Stankiewiczów                                                                                  

12.00 + Jadwigi (w 4 rocz. śm.) i Wacława Augustyniak 

12.00 + Haliny Jakubiak w 4 rocz. śm.                                                                                           

13.15 + Stanisławy Karbowiak w 6 rocz. śm., Ryszarda, 

Wojciecha, Zbigniewa i Jacentego Ziembickich                                

13.00 + Eryki (w 5 rocz. śm.) i Jerzego Majewskich, 

Aleksandry i Zygmunta Żebrowskich                                                

Poniedziałek 06.04.                                                                                                        

18.00 + zm. z rodz. Jackowskich 

Wtorek, 07.04.                                                                                                        

17.30 + Edwarda Grzesikiewicza w 30 dni po śmierci                                                                                             

18.00 + Stefana Grzywacza w 1 rocz. śm. 

Środa  08.04.    

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian 

Czwartek, 09.04. – Wielki Czwartek 

18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej  

Dziękczynna za dar kapłaństwa 

Piątek, 10.04. – Wielki Piątek 

18.00  Liturgia Męki Pańskiej 

Sobota, 11.04. – Wielka Sobota 

19.00 Wigilia Paschalna 

Niedziela,  12.04. - Wielkanoc                                                                                                        

8.30 (Czachówek)                                                                                   

10.00   + Jakuba Tyborowskiego                                                                                           

10.00 + Józefa i Anieli Matyja, Edwarda i Ireny Czubaszek, 

Hanny Sarnackiej 

12.00 O bł. Boze i potrzebne łaski dla Krystyny i Zdzisława 

Borowskich w 40 rocz. ślubu                                                               

12.00 + Wojciecha Rączka                                                                                                   

13.15 + Witolda Wrotka w 7 rocz. śmierci       

                                                  

                                           Intencje spisano .03.04.2020 r.      

 

Papież Franciszek do Polaków: 

Gdy będzie wam trudno, niech myśl wasza biegnie 

ku Chrystusowi: wiedzcie, że nie jesteście sami. 

On wam towarzyszy i nigdy nie zawodzi. W tych 

trudnych dniach, które przeżywamy, zachęcam 

was do zawierzenia siebie Bożemu Miłosierdziu i 

wstawiennictwu świętego Jana Pawła II, w 

przededniu 15. rocznicy jego śmierci 
 

 

Tweet od Papieża 

„„Bóg działa zawsze w prostocie: w 

prostocie codziennej pracy, w 

prostocie modlitwy; duch tego świata 

kieruje nas natomiast w stronę 

próżności, w stronę pozorów, które prowadzą do 

przemocy..”                                   /Franciszek/                                         
  

                                                        

 

Refleksja na  

Niedzielę Palmową czyli M<ęki 

Pańskiej 

W dzisiejszej liturgii, przed 
rozpoczęciem Mszy świętej, wspominamy 
uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy, 
podczas którego tłumy witały Go jako króla. Jest 
to zapowiedź Jego zmartwychwstania i chwały. 
Natomiast w Ewangelii czytanej podczas Mszy 
świętej kontemplujemy Pana w męce. A więc 
czytania mszalne dzisiejszej niedzieli najpierw 
ukazują nam koronę chwały i zwycięstwa, a 
potem dopiero drogę, która ku tej chwale 
prowadzi - cierpienie, mękę i krzyż. /Deon.pl -
.Bronisław Mokrzycki SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

 Triumfalny był wjazd Jezusa do Jerozolimy, 
wczuwamy się i dziś w te chwile radości, i my 
      wszyscy wiwatują, ojciec i matka,  
              która dziecko trzyma 
Słychać głośne «Hosanna Synowi Dawida! 
   Błogosławiony Ten, który przychodzi  
                     w imię Pańskie! 

Hosanna na wysokościach!»  krzyczą 
            tłumy niczym szarże ułańskie. 

                                                        Kazimierz 

W następnych WP – Życzenia i śpiew jako forma modlitwy 

Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 
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