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                                                 Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej 
 
                                                                        Liturgia Słowa 

Ewangelia: Łk 19, 28-40  (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 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 

Dzisiejsza niedziela nosi nazwę „Męki 

Pańskiej”. Przez cały wielki post 

śpiewaliśmy Gorzkie Żale, odprawialiśmy 

Drogę Krzyżową i towarzyszyły nam pieśni 

pasyjne, a obecnie przy zbliżającym się 

Wielkim Piątku, te obrazy się nasilają, te 

przeżycia się potęgują. Zanim zabłyśnie 

monstrancja z procesji rezurekcyjnej, 

Kościół ukaże nam do adoracji Krzyż Chrystusa: „Oto drzewo krzyża, na 

którym zawisło Zbawienie świata”- zbawienie każdej i każdego z nas. I 

nasza odpowiedź: „ Pójdźmy z pokłonem” .Więc pójdziemy…  

Niedziela Palmowa jest dniem upamiętniającym „triumfalny wjazd” 

Jezusa do Jerozolimy, dokładnie tydzień przed jego zmartwychwstaniem 

Jakieś 450-500 lat przed tymi wydarzeniami, prorok Zachariasz 

prorokował, „Wesel się bardzo, córko syjońska! Wykrzykuj, córko 

jeruzalemska! Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i 

zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy” opisuje 

wypełnienie się tego proroctwa: „Przywiedli oślicę i źrebię i włożyli na 

nie szaty, i posadzili go na nich. A wielki tłum ludu rozpościerał swe szaty 

na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew i słali na drodze.   

A rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały, mówiąc: 

Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który przychodzi w 

imieniu Pańskim. Hosanna na wysokościach!” Wydarzenia te miały 

miejsce w niedzielę, tydzień przed ukrzyżowaniem Jezusa. Na pamiątkę 

tych wydarzeń świętujemy Niedzielę Palmową. /Ciąg dalszy na str.2/ 
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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 
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Nazwa Niedziela Palmowa odnosi się do gałązek palmowych, którymi wyścielano 

drogę którą przemierzał Jezus na oślicy, wjeżdżając do Jerozolimy.Niedziela 

Palmowa była wypełnianiem się proroctwa Daniela odnośnie „siedemdziesięciu 

tygodni”: „Przeto wiedz i zrozum: 

Odkąd objawiło się słowo o 

ponownej odbudowie Jeruzalemu 

aż do Pomazańca-Księcia jest 

siedem tygodni, w ciągu 

sześćdziesięciu dwu tygodni 

znowu będzie odbudowane z 

rynkiem i rowami miejskimi; a 

będą to ciężki czasy” Ew. Św. Jana 

1.11 mówi nam, „Do swej 

własności przyszedł [Jezus], ale 

swoi go nie przyjęli.” Ten sam tłum, który wołał „Hosanna” wołał „ukrzyżuj go” 

pięć dni później. /Opracował Jan Hulanicki./ 

Przed nami uroczystości Wielkiego Tygodnia  „Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, 
pogrzebanego i wskrzeszonego” Nazywa się go „Triduum paschalnym”, ponieważ 
uobecnia się wtedy i uskutecznia misterium Paschy, to jest przejścia Pana z tego 
świata do Ojca. Tridum Paschalne obejmuje Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką 

Sobotę i kończą obrzędy Wielkiej Nocy Zmartwychwstania składające się z: 1. Liturgii 

Światła, 2. Liturgii Słowa, 3. Liturgii Chrzcielnej, 4. Liturgii Eucharystycznej i 5. 
Procesja rezurekcyjna. /Oprac. Maria Fiejka/ 
 

WYWIAD Z KS DR. MARIUSZEM BOGUSZEWSKIM cz.I 

Czcigodny Księże Rekolekcjonisto, spędził ksiądz w naszej parafii 

pięć pracowitych dni przy głoszeniu rekolekcji wiekopostnych. Proszę 

pozwolić na kilka pytań. 

Kazimierz Dusza /KD/ - Jak dużą rolę odgrywają rekolekcje w życiu 

człowieka? 

Ks. dr Mariusz Boguszewski /Ks. MB/    Nie da się żyć w ciągłym biegu. 

Trzeba czasami się zatrzymać i dać przestrzeń ciszy, refleksji, modlitwy. 

Trzeba też poddać się pod osąd spowiednika który udzieli rady, pomocy ale 

przede wszystkim przekaże łaskę bożą płynącą z sakramentu pokuty i pojednania. Więc, rekolekcje 

są nieodzowne jeżeli chcemy szukać prawdy o nas samych, o Bogu, o świecie. Rozświetlają one 

mroki które pozostawia grzech.  

KD -  Które to już Księdza rekolekcje  

Ks. MB -    Nie pamiętam ile ich było ale w diecezji (drohiczyńskiej) prawie we wszystkich 100 

parafiach głosiłem. Poza diecezją również. Wiele próśb o wygłoszenie rekolekcji związanych jest z 

pracą w stowarzyszeniu, a reszta to poprzez prywatne znajomości z proboszczami.                                                                                                                                      

/Ciąg dalszy za tydzień/ 



Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś Niedziela Palmowa. Błogosławieństwo palm 

przed każdą Mszą św. 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. Po Mszy św. o godz. 13.15 spotkanie dla wszystkich 

dzieci przygotowujących się do I Komunii św. Dzieci z 

Czaplinka i Czachówka otrzymują Książeczki do 

nabożeństwa. Po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie dla 

młodzieży przygotowującej się do Sakramentu 

Bierzmowania z roku I i II.                                                                                                                             

3. Bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc w 

przeprowadzeniu piątkowej Drogi Krzyżowej ulicami 

Parafii p. I. Krawczykowi, druhom OSP, MDP itd.                                                                                              

4. Kancelaria w tym tygodniu będzie czynna od 

poniedziałku do środy od godz. 16.00 i po Mszy św.  

wieczornej.                                                                                                                               

5. Dziś nasi Ministranci, po Mszach św. rozprowadzają 

palmy i ozdoby świąteczne. Dochód ze sprzedaży 

przeznaczają na fundusz służby liturgicznej. Gorąco 

zachęcamy do ich wsparcia.                                                         

6. W czwartek rozpoczynamy Triduum Paschalne. 

Zapraszamy na wyjątkowe liturgie tych dni do 

kościoła. 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 tym roku liturgie Triduum 

odprawiamy o tych samych godzinach również w 

kaplicy w Czachówku. W niedzielę Wielkanocną Msze 

św. jak w każdą niedzielę, ponadto o godz. 6.00 

procesja Rezurekcyjna i Msza św.                                                                    

7. Zachęcamy do indywidualnej Adoracji Pana Jezusa 

w Grobie. W Wielki Piątek i Wielką Sobotę adorują 

strażacy, wszystkie grupy parafialne i przedstawiciele 

wsi. Prosimy o zapoznanie się z propozycją czuwania 

wywieszoną na tablicy ogłoszeń.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

8. W sobotę święcenie pokarmów na stół wielkanocny. 

W kościele w godz. od 7.30 do 13.00 i od 15.30 

do16.00. W kaplicy w Czachówku o godz. 10.00. 

Prosimy o zgłoszenie punktów święcenia pokarmów na 

wsiach. Pojedziemy na nie od godz. 9.00.  Podczas 

święcenia pokarmów ministranci rozprowadzać będą 

wodę święconą.                                                                                    

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. Wszystkim 

ofiarodawcom w imieniu Caritas i podopiecznych 

składamy serdeczne Bóg zapłać!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

10. W tym roku Parafialny Zespół Caritas 

rozprowadza świece na stół wielkanocny w ramach 

ogólnopolskiej Akcji Caritas Polska. Do nabycia są 

świece w cenie 15,- i 20,- zł. Zachęcamy do wsparcia 

tego szlachetnego dzieła.                                                                                                                                             

11. Dziękujemy mieszkańcom Obrębu, Bronisławowa, 

Czachówka, Helenowa, Sierzchowa II oraz 

pojedynczym osobom z Dębówki, Gabryelina i 

Wincentowa za złożone w tym tygodniu ofiary na 

kwiaty do Grobu Pańskiego.                                                                                                                                                      

12. W sobotę 23 kwietnia planowany jest wspólny 

wyjazd młodzieży przygotowujacych się do 

Sakramentu Bierzmowania do teatru Roma na spektakl 

ewangelizacyjny „Miłość i miłosierdzie“. Prosimy 

młodzież o zapisywanie się u swoich animatorów.                                                                                                                                        

13. Trwa okres rozliczeń podatkowych. Zachęcamy do 

przekazywania 1% na rzecz naszego Parafialnego 

Zespołu Caritas. Aby tego dokonać należy wpisać na 

stronie 3 PIT 37  w pkt. 136 należy wpisać numer 

KRS: 0000225750                                                                                 

- w pkt. 137 wpisujemy kwotę 1% podatku                                        

- w pkt. 138 wpisać cel szczegółowy: PZC w parafii 

Sobików                                                                                               

- w pkt. 139 koniecznie zaznaczyć:  X „ wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych”. Bóg 

zapłać wszystkim ofiarodawcom.                                                                                           

14. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia tygodniki „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela”. Jest również kwietniowy numer 

miesięcznika „Różaniec”. Na stoliczku pod chórem 

wyłożony jest nasz tygodnik parafialny.  

Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY 
 

Niedziela Palmowa. W tę niedzielę przeżywałam w 
szczególny sposób uczucia najsłodszego Serca 
Jezusowego; duch mój był tam, gdzie był Jezus. Widziałam 
Pana Jezusa siedzącego na oślątku i uczniów, i wielkie 
rzesze, które szły razem z Panem Jezusem rozradowane, 
z gałęziami w ręku, i jedni rzucali je pod nogi, gdzie jechał 
Pan Jezus, a inni trzymali gałązki w górze, skacząc i 
wyskakując przed Panem, i nie wiedzieli, co czynić z 
radości. I widziałam drugą rzeszę, która wyszła naprzeciw 
Jezusowi, tak samo z rozradowanym obliczem i z gałęziami 
w rękach, i nieustannie wykrzykiwali z radości, i dzieci małe, 
ale Jezus był bardzo poważny. I dał mi poznać Pan, jak 
cierpiał w tym czasie. I w tej chwili nic nie widziałam, tylko 

Jezusa, który miał Serce przesycone 
niewdzięcznością.                                             /Dz. 642/ 



Intencje Mszalne 10 IV 2022 – 17 IV 2022 
 

 

 

Niedziela, 10..04.im. Michał, Makary, Antoni, Marek 

Dorota, Tytus, Bogdan, Bohdan  

8.30 (Czachówek)  + Tadeusza Szymańskiego                                       

8.30 (Czachówek)  + Krystyny                                                      

10.00 + Stefana Kowalczyka, Antoniny i Józefa 

Kłoszewskich 

12.00 + Jadwigi Augustyniak w 6 rocz. śm., Waclawa 

Augustyniaka i Łukasza Gatnera 

13.15 + Piotra Pęczka w 3 rocz. śm.                                                   

18:00 + Cecylii w 30 rocz. śm., Stanisława, Agnieszki i 

Wiktorii Molaków, Tadeusza i Ryszarda Gorzkowskich 

Wtorek, 12.04 .im. Juliusz, Wiktor, Zenon 

18.00 + Włodzimierza Grzewińskiego w 1 rocz. śmierci 

Środa, 13.04. im. Ida, Przemysław 

18.00 Nowenna do MBNP 

- za parafian 

+ Henryka (w 2 rocz. śm.),Stanisława, Romana i 

Andrzeja Zauskich, Michała i Joanny Piekarniak, Wiktorii 

i Jana Molaków 

+ Krystyny i Jerzego Taber, Sabiny Besińskiej, Mariana 

Szczurowskiego, Jadwigi i Kazimierza Domaniewicz 

Czwartek 14.04.im. Julianna, Justyna 

18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej 

+Wacława Adamka w 18 rocz. śm. 

18.00 (Czachówek)  Msza Wieczerzy Pańskiej 

Piątek, 15.04 im. Anastazja, Olimpia 

18.00 Liturgia Męki Pańskiej                                                             

18.00 (Czachówek)  Liturgia Męki Pańskiej 

Sobota, 16.04. im. Julia, Benedykt, Erwin 

19.30 Wigilia Paschalna                                                                 

19.30 (Czachówek)  Wigilia Paschalna 

Niedziela, 17..04.im. Józef, Robert, Rudolf 

6.00  (Rezurekcja) - Za Parafian                                                                             

8.30 (Czachówek)  + Stanisławy, Stanisława i Ryszarda 

Tobiasz                                                                                           

10.00 + Aleksandra, Stefanii, Witolda i Jerzego 

Stankiewiczów, Marcjanny, Michała, Stefana, Zofii i 

Zygmunta Górka 

10.00 + Anieli (w 16 rocz. śm.) i Józefa Matyja, Hanny 

Sarnackiej, Edwarda i Anieli Czubaszek                                              

12.00 + Marianny Michalskiej w 2 rocz. śm., Jerzego i 

Andrzeja Michalskich, dziadków Michalskich i Dolińskich, 

Teresy i Zdzisława Szczepańskich, Andrzeja 

Pacholskiego                                                                                                                    

12.00 + Norberta Sudy (im.), Marianny i Stanisława 

Nowaków i zm. z rodz. Sudów, Nowaków i Wiśniewskich        

CHRZEST: Aleksandra Hanna Zamecka, Katarzyna 

Sobolewska, Blanka Julia Zaręba, Fabian Krężlewicz     

13.15 + Heleny Szóstkiewicz w 1 rocz. śm., Jana, 

Zdzisława, Andrzeja i Jerzego Szóstkiewiczów 

 

Tweet od Papieża 

„ Wielki Post jest drogą uzdrowienia, 

aby przeżywać każdy dzień z nowym 

duchem, w odmiennym stylu. Temu 

służą modlitwa, post i jałmużna: odnawiają one 

żywą relację z Bogiem, z braćmi oraz z samym 

sobą..”  . /Franciszek/  
  

13.15 + Weroniki, Mieczysława i Zygmunta Opara, Grzegorza 

Piechnika                                        Intencje spisano: 08.04.2022 r.                  

 

Refleksja na Niedzielę 

Palmową, czyli Męki Pańskiej 

Do Jerozolimy wjeżdża Król witany 
radosnymi okrzykami ludu. Euforia pociągnęła 
tłumy. Łatwo kroczy się drogą wiary, gdy wokół 
wszyscy wołają: "Hosanna!" Trudniej jest wtedy, 
gdy tłum krzyczy: "ukrzyżuj!" Pozwalając Bogu 
zagościć w swoim życiu, zgadzam się zarówno na 
radosne "Hosanna!", jak i złowieszcze 
"ukrzyżuj!" W obu tych wydarzeniach to ON jest 
centrum. Czy pozwolisz Mu dziś wejść do swojej 
codzienności?   /ks. Łukasz Przewieślik SChr/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Wyjątkowy dzień gdy dwie Ewangelie czytamy 
pierwsza - to radość, uwielbienie i Hosanna 

śpiewamy 
«Błogosławiony Król, który przychodzi w 

imię Pańskie. 
Pokój w niebie i chwała na wysokościach» 

- mówimy 
i druga gdzie opis męki Chrystusa słyszymy 

ze zdradą, Ogrójcem, pojmaniem, wyszydzaniem 
aż po okrutne na krzyżu ukrzyżowanie 

i śmierć, gdy klękamy, i trwa chwila milczenia, 
byśmy sercem zrozumieli sens Jezusowego 

cierpienia. 
                                                     Kazimierz 

Za tydzień w WP - Wielkanoc i Wywiad z ks. dr 

Mariuszem  Boguszewskim cz. II 

Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 
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