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NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ 

EWANGELIA (Łk 19,28-40) 

  Jezus ruszył na przedzie, zdążając 

do Jerozolimy. Gdy przyszedł w pobliże Bet-

fage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał 

dwóch spośród uczniów, mówiąc: Idźcie do 

wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do 

niej, znajdziecie oślę uwiązane, którego jesz-

cze nikt nie dosiadł. Odwiążcie je i przypro-

wadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał: Dla-

czego odwiązujecie?, tak powiecie: Pan go 

potrzebuje. Wysłani poszli i znaleźli 

wszystko tak, jak im powiedział. A gdy od-

wiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: 

Czemu odwiązujecie oślę? Odpowiedzieli: 

Pan go potrzebuje. I przyprowadzili je do Je-

zusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsa-

dzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe 

płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy 

Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów 

poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie 

cuda, które widzieli. I wołali głośno: Błogo-

sławiony Król, który przychodzi w imię Pań-

skie. Pokój w niebie i chwała na wysoko-

ściach. Lecz niektórzy faryzeusze spośród 

tłumu rzekli do Niego: Nauczycielu, zabroń 

tego swoim uczniom. Odrzekł: Powiadam 

wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą. 

 

ZAMYŚLENIA 

 

Niedzielą Palmową, Niedzielą 

Męki Pańskiej rozpoczęliśmy obchody 

Wielkiego Tygodnia. Tydzień ten, w kontek-

ście roku liturgicznego zajmuje wyjątkowe 

miejsce. W ciągu całego roku, ale w sposób 

szczególny w Wielkim Tygodniu, którego 

centrum jest Triduum Sacrum, „obchodząc 

Misteria Odkupienia, Kościół otwiera bogac-

twa zbawczych czynów i zasług swojego 

Pana, tak że one uobecniają się niejako  

w każdym czasie, aby wierni zetknęli się  

z nimi i dostąpili łaski zbawienia” (KL 102). 

  Spoglądnijmy dziś na Wielki Ty-

dzień jako na szczególny Tydzień Wiary. 

Możemy również raz jeszcze wsłuchać się  

w słowa wypowiadane w każdej Mszy Świę-

tej: „Oto wielka tajemnica wiary”. 

  Tak, Wielki Tydzień, to również 

Wielka Tajemnica Wiary. Dla wielu chrze-

ścijan, poddanym wpływom sekularyzacji, 

Wielki Tydzień, być może stracił już swój 

głęboki sens. Być może to tylko jeden z 53 

tygodni roku! 

   Jako chrześcijanie nie możemy jed-

nakże zapomnieć, że Wielki Tydzień, który 

dziś rozpoczęliśmy Palmową Niedzielą, to 

również Wielka Tajemnica Wiary. 

   To właśnie wiara w Chrystusa,  

w kontekście tej Niedzieli, pozwala nam 

wznieść gałązki palm i głosić z radością, tak 

pogmatwanemu i zagubionemu światu: „Bło-

gosławiony Król, który przychodzi  

w imię Pańskie” (Łk 19, 38). 

  To właśnie wiara w Chrystusa,  

w kontekście Palmowej Niedzieli, nie po-

zwala zamilknąć tam gdzie chodzi  

o prawdę o Bogu, o człowieku, o Kościele,  

o wierze, pomimo że tak często w zamian zo-

stajemy obrzucani kamieniami nienawiści  

i oszczerstw (Łk 19, 40). 

  To właśnie wiara w Chrystusa,  

w kontekście pierwszego dnia Wielkiego Ty-

godnia, pozwala wsłuchać się w Słowo krze-

piące, które każdego rana pobudza chrześci-

janina – ucznia, aby je przyjąć i nim ożywić 

swoją działalność i swoje życie (Iz 50, 4-5). 

  To właśnie wiara w Chrystusa,  

w kontekście Niedzieli Palmowej, pozwala 

przyjąć postawę sługi w służbie światu  

i Kościołowi, i odrzucić pokusę która hołduje 

władzy, wyższości, tak często kosztem ludz-

kiej godności (Flp 2, 6-11). 

  To właśnie wiara w Chrystusa,  

w kontekście wielkoczwartkowego Krzyżma 

Świętego pozwala dostrzec w posłudze ka-

płańskiej, tak bardzo często ograniczonej 

ludzkimi słabościami, „drugiego Chrystusa” 

(„alter Christus”), który przychodzi do czło-

wieka mocą sakramentalnej łaski. 

  To właśnie wiara w Chrystusa, po-

zwala przystąpić do wielkoczwartkowego 

stołu eucharystycznego i dostrzec w postaci 

chleba i wina, prawdziwe Ciało i Krew Chry-

stusa wydane dla naszego zbawienia. 

  To właśnie wiara w Chrystusa, po-

zwala upaść na kolana, w wielkopiątkowej 

adoracji, przed wizerunkiem Chrystusa 

Ukrzyżowanego i chlubić się krzyżem (Ga 6, 

14), gdy tak wielu go odrzuca czy ściąga ze 

ścian mieszkań i miejsc publicznych. 

  To właśnie wiara wzmocniona 

wielkopiątkowym świadectwem Chrystusa  

z wysokości krzyża pozwala przebaczyć na-

szym winowajcom: „Ojcze, odpuść im, bo nie 

wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34). 

  To właśnie wiara wzmocniona 

Chrystusowym opuszczeniem na krzyżu po-

zwala doświadczyć Bożej obecności  

w cierpieniu i doświadczeniu i w ręce Ojca 

powierzyć losy własnej egzystencji (Łk 23, 

46). 

  To właśnie wiara w Chrystusa  

w blaskach Paschału pozwala wyśpiewać  

z radością wielkanocne Alleluja, i pozwala 

cieszyć się obecnością Zmartwychwstałego 

Pana. 

  Ta właśnie wiara, zrodzona  

w wodach chrztu świętego i odnowiona ta-

jemnicą Wielkiego Tygodnia, i tajemnicą 

męki, śmierci i zmartwychwstania Pana, po-

zwoli ci spotkać się z Chrystusem  

i podążyć za jego śladem, tak aby w jego imię 

„owce miały życie i miały je w obfitości”  

(J 10, 10). 

  Oto Wielki Tydzień który dziś roz-

poczynamy! Oto wielka Tajemnica Wiary! 

Oto Wielka Tajemnica Wiary Kościoła! Oto 

Wielka Tajemnica twojej wiary! 

   Dlatego w ciągu tego Tygodnia  

i tego Triduum, w sposób szczególny, „Gło-

simy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy 

Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego 

przyjścia w chwale”.         ks. Grzegorz Wolan 

 

TRIDUUM PASCHALNE 

DZIEŃ TRZECI 

 

  Pierwszy i drugi dzień Triduum 

skupia się na Eucharystii oraz krzyżu. Na 

ofierze Chrystusa. Trzeci dzień Triduum Pas-

chalnego rozpoczyna Wigilia Paschalna  

a kończą Nieszpory Wielkiej Niedzieli. Litur-

gię Paschalną trzeba traktować jako całość. 

Liturgia ta odbywa się już po zachodzie 

słońca, gdyż dzień u Żydów liczony jest wła-

śnie gdy słońce zgaśnie. To wigilia Paschalna 

jest w centrum przeżyć Triduum Paschal-

nego. Święty Augustyn przypomina, że to 
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Wigilia Paschalna jest matką wszystkich li-

turgii. Liturgia trzeciego dnia rozpoczyna się 

poświęceniem ognia. Paschał symbolizuje 

Zmartwychwstałego Chrystusa. Świeca zdo-

biona jest znakiem krzyża, pierwszą i ostatnią 

literą greckiego alfabetu (alfa i omega) cy-

frami oraz pięcioma ziarnami kadzidła – jako 

znaku ran Jezusa. Ważnym jest procesja z za-

palonym paschałem (symbol starotestamen-

talnego słupa ognia, który prowadził Izraeli-

tów), w której kapłan trzykrotnie podnosząc 

Paschał śpiewa „światło Chrystusa” na co od-

powiadamy „Bogu niech będą dzięki”. Świa-

tło jest ważnym symbolem tego dnia. Chry-

stus jest Światłem, które rozjaśnia wszystkie 

ciemności. To symbol Chrystusa, który zwy-

ciężył śmierć i przyniósł ludziom zbawienie. 

Ten fragment liturii kończy odśpiewanie Orę-

dzia Paschalnego. Jest to niejako śpiew dzięk-

czynienia i błogosławieństwa Bogu za dzieło 

odkupienia. Światło zwyciężyło ciemność. 

Drugą częścią jest rozbudowana Liturgia 

Słowa. Składa się z dziewięciu czytań (mak-

symalnie), które przypominają słuchającym 

główne prawdy wiary, to takie przypomnienie 

historii zbawienia od stworzenia aż do Odku-

pienia. Czytania przeplatane są psalmami. Po 

zakończeniu czytań ze Starego Testamentu 

przechodzimy do Nowego Przymierza. Ka-

płan intonuje hymn „Chwała na wysokości 

Bogu”, wtedy też zaczynają bić wszystkie 

dzwony, które milczały aż od Wielkiego 

Czwartku. Następnie następuje czytanie z Li-

stu św. Pawła Apostoła do Rzymian, po któ-

rym śpiewa się radosne Alleluja a kapłan pro-

klamuje Ewangelię. Po homilii następuje Li-

turgia chrzcielna, która jest sercem Liturgii 

Paschalnej. Kapłan błogosławi wodę 

chrzcielną a zgromadzeni odnawiają przyrze-

czenia chrzcielne. To także tej nocy Katechu-

meni – ci, którzy przez długi czas przygoto-

wywali się do przyjęcia chrztu - otrzymują sa-

krament wtajemniczenia chrześcijańskiego. 

Chrzest jest sakramentem, który zanurza 

człowieka w śmieci i zmartwychwstaniu 

Chrystusa. Stajemy się Dziećmi Bożymi. 

Chrzest to brama wszystkich sakramentów. 

Dlatego też ważne, by w tę szczególną, wiel-

kosobotnią noc wierni odnowili raz jeszcze, 

w sposób świadomy, przyrzeczenia 

chrzcielne.  

Chrzest łączy nas ze zmartwychwstaniem 

Chrystusa. Ale z drugiej strony, chrzest włą-

cza nas w pewną rzeczywistość dynamiczną, 

to znaczy całe to wydarzenie, które nazywamy 

właśnie Paschą Chrystusa, czyli w Jego 

przejście przez śmierć do zmartwychwstania 

(…) Chrzest jest czymś otrzymanym w darze, 

bez naszej zasługi. Ale z kolei to, co jest nam 

dane, domaga się z naszej strony współdzia-

łania, współurzeczywistniania. Dlatego rze-

czywistość, która nam jest dana we chrzcie 

domaga się ciągle nowej akceptacji z naszej 

strony, coraz bardziej świadomej, coraz bar-

dziej wolnej, coraz pełniejszej – ks. Franci-

szek Blachnicki.  

  Kolejno następuje liturgia Euchary-

styczna. Liturgia Eucharystyczna jest sakra-

mentem Paschalnym. Uroczysta Eucharystia 

kończy się radosnym „Alleluja”.  

  W polskiej tradycji procesja rezu-

rekcyjna możne być sprawowana na różne 

sposoby w zależności od tego kiedy rozpo-

częła się Wigilia Paschalna. Procesja może 

zakończyć wieczorną celebrację (w nocy). 

Może odbyć się także rano, lub o świcie jeśli 

liturgia rozpocznie się przed zachodem 

słońca. Liturgia Paschalna rozpoczyna rado-

sny czas Zmartwychwstania Chrystusa. Jest 

to centrum naszego świętowania. Czasem, 

przez brak zrozumienia znaków opuszczamy 

tą Liturgię chcąc przygotować się na rezurek-

cję w Wielką Niedziele rano. Tym sposobem 

omija nas najważniejsza część Triduum Pas-

chalnego.                  Magdalena Maraj 

 

KĄTEM OKA 

 

Najważniejszy Gość 

  Wróciłam z pracy, przebrałam się  

i od razu ściągnęłam firanki do prania. Wzię-

łam się za mycie okien i przesadzanie kwia-

tów. Zjadłam rosół z niedzieli i niestety 

znowu musiałam iść do pracy. Z mężem tylko 

się minęłam, powiedziałam, żeby ugotował 

sobie pierogi z zamrażarki. Między czasie 

układałam wiersz dla ks. biskupa z okazji wi-

zyty w Tarnowcu. Do domu wróciłam już 

padnięta.  

  Ostatnio podobnie wygląda każdy 

mój dzień. Wiadomo, wiosna i zbliżające się 

Święta wywierają presję, ale też sama chcę, 

żeby w domu jak to mówi moja mama „za-

pachniało Wielkanocą”. W tej gonitwie nie 

zapominam, że to okres Wielkiego Postu.  

Może nie daję Panu Bogu z siebie tyle, ile by 

chciał, ale jestem z Nim w czasie Drogi Krzy-

żowej, a On ze mną przy wszystkim, co robię.  

Chociaż mój rachunek sumienia wypada wie-

czorem bardzo źle, to zasypiam z postanowie-

niem, że jutro będzie dużo lepiej.  

  Tak więc wyszłam dzisiaj rano  

z domu z wielką wiarą, że to będzie piękny 

dzień. Niestety już przy śmietniku skrzydła 

mi opadły. Wyrzucając śmieci, spojrzałam na 

cały bochenek chleba też w śmietniku. Idąc 

do pracy myślałam o tym, jak ludzie mogą tak 

robić. Jedzenie, które chcą wyrzucić zawieź-

liby nawet do schroniska dla zwierząt. Ostat-

nio moja koleżanka zaadoptowała psa, gdy go 

przywiozła do domu był bardzo wychudzony. 

Może podałam zły przykład, może schroniska 

nie przyjmują żywności, ale chcę powiedzieć, 

że zawsze jest jakieś wyjście. Człowiek jed-

nak idzie na łatwiznę i rzuca chleb na śmiet-

nik jak zepsutą lalkę. Czasem mi się wydaje, 

że zapłacimy kiedyś za taki brak szacunku dla 

złotego bochenka. 

  Przyszłam do pracy i koleżanka mi 

opowiada, co przeczytała. Ojciec skatował 

trzyletnie dziecko i okazało się, że robił to 

bardzo długo. Dziecko może było maltreto-

wane od urodzenia, tyle cierpienia. Nerwy mi 

puszczają i przypominam sobie, że mam wy-

baczać. Wiem jednak, że nie potrafię i mówię 

w złości, że chyba powinno być oko za oko. 

Dla mnie to potwór, nie człowiek. Jednak ja 

nie złamałabym temu oprawcy nawet palca, 

więc jak mogę wymagać, żeby ktoś inny zo-

stał katem. Czasem brakuje mi Pana Jezusa 

tak namacalnie, żeby usiadł ze mną i mi to 

wytłumaczył. Żeby powiedział, jak mam wy-

baczyć. Wysłuchałam tylu kazań i konferen-

cji o wybaczaniu i ciągle jest granica, której 

nie przejdę.  

  Tak więc oceniam i nie wybaczam 

a Wielki Post dobiega końca. Moje porządki 

również. Niedziela Zmartwychwstania Pań-

skiego coraz bliżej. Nie wiem jak wypadnę  

w oczach Jezusa Zmartwychwstałego, ale 

chciałabym, żeby On wiedział... Wie, prze-

cież wszystko wie. Zna moje słabości  i nawet 

ten mój czysty dom Go ucieszy, będzie w nim 

przecież Najważniejszym Gościem.       Jola           

 

INTENCJE MSZY ŚW. 

 

NIEDZIELA PALMOWA 14.04 

7:00 1) + Krystyna – od koleżanek 

10:00 1) + Adam Król – greg. 

2) ++ Helena Garbacik i rodzice  

Poza parafią: + Bolesław Świdrak – od wnu-

czek Aliny i Oli z rodziną 

+ Emilia Dłuska – od Władysławy z rodziną 

+ Krystyna Kostrząb – od chrześnicy Urszuli 

z dziećmi 

11:30 1) Za Parafian 

2) + Alfreda Kowalska w 4 r. śm. 

16:00 1) + Marian Wietecha w r. śm. 

 

WIELKI PONIEDZIAŁEK 15.04 

SPOWIEDŹ PARAFIALNA 

7:00 1) + Adam Król – greg. 

2) + Wanda Michałowska – od siostry Kazi-

miery z mężem 

18:00 1) + Bogumił Pudło – od wnuków i pra-

wnuków 

2) + Bogumił Pudło – od wnuczki Katarzyny 

z rodziną 

Poza parafią: + Bolesław Świdrak – od 

Marty i Wiesława Betlej 

+ Emilia Dłuska – od rodziny Rozpara 

+ Krystyna Kostrząb – od Bartosza i Mateu-

sza Ziomek 

 

WIELKI WTOREK 16.04 

7:00 1) + Adam Król – greg. 

2) + Bogumił Pudło – od syna Bogdana z żoną 

Krystyną i wnukiem Wojciechem 

18:00 1) Dziękczynna w 12 rocz. urodzin Zu-

zanny, z prośbą o Boże bł. i opiekę MBT 

2) + Wanda Michałowska – od chrześnicy 

Anny Drewniak z rodziną  

Poza parafią: + Bolesław Świdrak – od są-

siadów 

+ Krystyna Kostrząb – od szwagra Kazimie-

rza z Myscowej 

 

WIELKA ŚRODA 17.04 

7:00 1) + Adam Król – greg. 

2) Za ofiarodawców 

18:00 1) ++ Zofia, Apolonia, Teodor Pietru-

cha 

2) ++ Ryszard w 1 r. śm. i Adam w 2 r. śm. 

Gunia 

Poza parafią: + Bolesław Świdrak – od ro-

dziny Trznadel z Tarnowca 

+ Krystyna Kostrząb – od Marysi i Krzysztofa 

Delimata 
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WIELKI CZWARTEK 18.04 

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ 
18:00 1) + Adam Król – greg. 

2) ++ Katarzyna, Jan Lepuccy 

3) + Bogumił Pudło – od syna Janusza i wnu-

ków 

4) + Emilia Dłuska – od córki Danuty 

5) + Wanda Michałowska – od córki 

Agnieszki z rodziną 

Poza parafią: + Krystyna Kostrząb – od ku-

zyna Tadeusza z Myscowej 

 

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ 

19.04 

17:30 Droga Krzyżowa 

Po nabożeństwie: LITURGIA MĘKI PAŃ-

SKIEJ 

 

WIELKA SOBOTA 20.04 

WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ 

NOC 

19:00 1) + Adam Król – greg. 

2) ++ Ignacy Rozpara w 20 r. śm. i Krystyna 

3) ++ Stanisława, Józef Koszyk 

4) + Józef Uram w 7 r. śm. 

5) + Wanda Michałowska – od wnuczki Ka-

tarzyny z mężem 

Poza parafią: + Krystyna Kostrząb – od 

chrzestnego Piotra z rodziną 

           

Ogłoszenia duszpasterskie 
 

1. Dzisiaj Niedziela Palmowa – poświęcenie 

palm na każdej Mszy św.; o 11:30 procesja  

z palmami wokół kościoła. Uczniowie SP  

i Gimnazjum w Tarnowcu wraz z nauczycie-

lami kwestują w naszej parafii w ramach Ak-

cji Pola Nadziei. Zebrane pieniądze zostaną 

przekazane na rzecz krośnieńskiego hospi-

cjum.  

2. Dzisiaj Gorzkie Żale we Wrocance o 14:30, 

w Sanktuarium o 16:00. Adoracja krzyża dla 

rodzin.    

3. W poniedziałek dzień spowiedzi w naszej 

parafii. Spowiedź przed południem od 10:00 

do 12:00; po południu od 15:00 do 18:00  

z przerwą od 16:30 do 17:00. We Wrocance 

spowiedź od 10:00 do 11:30 i od 15:00 do 

17:00. Przez cały czas spowiedzi będzie wy-

stawiony Najświętszy Sakrament i możliwość 

adoracji – modlitwy. Zachęcamy wszystkich 

Parafian do pojednania się z Bogiem i ludźmi, 

gdyż tylko w ten sposób można prawdziwie 

przeżywać Święta Wielkanocne.      

4. W środę Nowenna do MBT – zapraszamy 

całe rodziny, aby ofiarować odpust za zmar-

łych z naszych rodzin.   

5. W tym tygodniu przeżywać będziemy Tri-

duum Paschalne – najświętsze dni w roku li-

turgicznym. Program liturgii oraz adoracji na 

poszczególne dni Triduum wywieszony jest 

w gablotach i wydrukowany w gazetce para-

fialnej.  

6. Wielki Czwartek – pamiątka Ostatniej 

Wieczerzy oraz ustanowienia sakramentu Eu-

charystii i Kapłaństwa. Msza Wieczerzy Pań-

skiej o 18:00. Po Mszy św. będą rozdawane 

chlebki przez zespół Caritas – złożone ofiary 

będą przeznaczone na ciężko chorych  

w parafii. Wielki Piątek – pamiątka śmierci 

Chrystusa na krzyżu. O 17:30 Droga Krzy-

żowa dla całej parafii. Po nabożeństwie Litur-

gia Męki Pańskiej. Po zakończeniu liturgii 

adoracja krzyża dla wiernych oraz adoracja 

Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pań-

skim przez całą noc. O 24:00 Droga Krzy-

żowa. Gorzkie Żale bezpośrednio po zakoń-

czeniu Liturgii Męki Pańskiej oraz o godz. 

21:00. Coroczna ofiara składana przy adoracji 

krzyża w Wielki Piątek jest wsparciem dla 

chrześcijan mieszkających w Ziemi Świętej. 

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, za-

chowajmy abstynencję. Zachęcamy wier-

nych, by zachować post także w Wielką So-

botę do Liturgii Wigilii Paschalnej. Wielka 

Sobota – dzień, który wprowadzi nas w ra-

dość Wielkanocy. Adoracja Najświętszego 

Sakramentu przez cały dzień. Zapraszamy do 

adoracji wszystkie miejscowości, grupy dusz-

pasterskie, jednostki OSP. Błogosławieństwo 

pokarmów: 9:00 – Sanktuarium, Brzezówka, 

Sądkowa; 10:00 – Sanktuarium, Roztoki, 

Umieszcz; 11:00 – Sanktuarium, Potakówka, 

Wrocanka; 12:00 Sanktuarium, Dobrucowa. 

Wielkanocną Liturgię Wigilii Paschalnej roz-

poczniemy o 19:00; prosimy przynieść 

świece z ochronkami i pojemniki na wodę 

święconą.  

7. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy 

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego  
- największe święto chrześcijan. Rezurekcja  

o g. 6:00. Prosimy, aby w czasie procesji fe-

retrony niosły Róże Różańcowe; zapraszamy 

sztandary naszych szkół, KSM-u, OSP; pro-

simy, aby przygotować i nieść figury św. Jó-

zefa, św. Stanisława Kostki i św. Michała Ar-

chanioła. Pozostałe Msze św. o 10:00 i 11:30, 

nie będzie Mszy św. po południu; we Wro-

cance Msza św. o 8:30.  

8. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. 

tylko przed południem. Parafialny Zespół Ca-

ritas będzie kwestował na pomoc w leczeniu 

chorych dzieci z Tarnowca i Brzezówki. Pro-

simy o dary serca.  

9. Zachęcamy do zakupienia i czytania prasy 

katolickiej, są ciekawe artykuły; za ławkami 

gazetka parafialna. 

10. Bardzo prosimy o porządki na grobach  

i na cmentarzu; w Poniedziałek Wielkanocny 

procesja na cmentarz z modlitwami.  

11. Dziękujemy właścicielom sklepów za po-

moc w zbiórce żywności dla osób potrzebują-

cych pomocy, za przyjęcie tej akcji i wszyst-

kim za ofiarność – Bóg zapłać.  

12. Dziękujemy za sprzątanie świątyni gr. 2  

i 3 z Dobrucowej, za ofiarę na Sanktuarium. 

Msza św. za dobroczyńców w środę.  

W czwartek na godz. 8.00 prosimy gr. 4  

z Dobrucowej oraz gr. 1 i 2 z Potakówki, a w 

sobotę na godz. 14.00 prosimy gr. 3 i 4  

z Potakówki oraz tych, którzy nie mogą 

przyjść w czwartek.  

13. Bóg zapłać Róży MB Zawierzenia, Róży 

bł. Karoliny Kózki, Róży św. J.S. Pelczara za 

ofiarę na lichtarz.  

14. Zostały pozłocone i posrebrzone 

drzwiczki do tabernakulum – koszt 800 zł. 

15. Bóg zapłać Parafianom, grupom za pracę 

w ogrodach sanktuaryjnych.  

16. Dziękujemy mieszkańcom Brzezówki za 

przygotowanie Drogi Krzyżowej. Bóg zapłać 

za ofiarę na kwiaty do Bożego Grobu – 350 

zł.  

17. W zakrystii jest do nabycia „Znak Łaski” 

– pismo WSD.  

18. 5 maja o g. 13.30 będzie odprawiona 

Msza św. z okazji 60. rocznicy przyjęcia 

Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania. 

Organizatorzy zapraszają do udziału wszyst-

kich, którzy przyjęli Pierwszą Komunię 

Świętą w 1959 roku. 

19. Bóg zapłać naszym szkołom, nauczycie-

lom, dyrektorom za piękną postawę trwania 

w swoim powołaniu – uczenie i wychowywa-

nie dzieci i młodzieży. Strajk nauczycieli od-

bywający się kosztem dzieci to podcinanie 

gałęzi, na której samemu się siedzi. Skłóceni 

nauczyciele, uparci politycy – Jezus nie jest 

po Waszej stronie! On jest po stronie najsłab-

szych, po stronie dzieci. Weźcie sobie do 

serca i sumień słowa, które wypowiedział  

i kieruje do Was: Mt 16,1-11; J 17,1-2; Mt 

18,6-11; Mk 9,42-50.         ks. Proboszcz 

 

DROGA KRZYŻOWA  

WIARĄ PISANA (CZ.4/4)  

TARNOWIEC 2019 

 

Stacja VII Pan Jezus upada po raz drugi. 

Pił na umór. Nic się nie liczyło i na nic nie 

zważał. Był kierowcą ciężarówki i często sia-

dał pijany za kierownicą. Nie zdawał sobie 

sprawy, że dobra passa kiedyś się skończy. 

Pewnej nocy spowodował wypadek i zabił 

człowieka. Dzisiaj siedzi w więzieniu. Żona 

od niego odeszła, dzieci nie chcą go widzieć 

a on wie, że już nigdy nie będzie pił. Najwięk-

szym jego marzeniem jest, aby wybaczyła mu 

rodzina osoby, którą zabił. Upadł tak bardzo, 

że odebrał komuś życie. Dzisiaj się podnosi  

i wierzy, że moc przebaczenia da mu nadzieję 

na odrodzenie. Panie Jezu Ty też upadałeś  

i podnosiłeś się, bo taka jest droga krzyża. 

Trzeba na niej siły i motywacji. Wsparcia  

i miłości bliskich. 

Stacja VIII Pan Jezus spotyka płaczące 

niewiasty. 

Zapytana, czy jedzie do rodziny na święta, 

kobieta rozpłakała się. Ja nie mam dokąd po-

jechać – mówiła przez łzy. Rodzice zmarli, 

gdy byliśmy z bratem mali. Byłam starsza, 

więc zawsze się nim opiekowałam. Po 

śmierci mojego pierwszego męża wyszłam 

znowu za mąż i brat mi tego nie wybaczył. 

Nie polubił człowieka, z którym się związa-

łam i przestał się do mnie odzywać. Zmienił 

nawet nr telefonu, a gdy dzwonię, bratowa 

odpowiada, że go nie ma. Nie płaczcie nade 

mną - mówił Jezus – płaczcie nad sobą. Nad 

zatwardziałością swoich serc, nad zawzięto-

ścią i nieumiejętnością wybaczania. Panie 

Jezu spraw, aby nasze łzy były zawsze łzami 

oczyszczenia i skruchy. 

Stacja IX Pan Jezus upada po raz trzeci. 

Nigdy nie przykładał się do nauki. Bardziej 

ciągnęła go zabawa i towarzystwo. Wcześnie 

zaczęły się papierosy, alkohol i narkotyki. Na 

jednej z imprez, poznał dziewczynę, podobną 

do siebie. Wzięli ślub. Gdy urodziło się 

dziecko, postanowił wyjść na prostą. Po kilku 

próbach leczenia, wreszcie mu się udało. Jego 
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żonie niestety nie. Dla dobra dziecka musiał 

ją opuścić. Dzisiaj sam wychowuje córeczkę, 

jest dla niej mamą i tatą. Pokusy przychodzą, 

ale są też ufne oczy dziecka, których nie po-

trafi i nie chce zawieść i oszukać. Dzięki tej 

dziecięcej miłości i wsparciu rodziców, daje 

radę. Panie Jezu Ty upadałeś trzy razy. Pora-

niony, wyszydzany podnosiłeś się mimo 

braku sił. Wspieraj nas w walce z nałogami - 

pijaństwem, narkotykami czy hazardem. 

Stacja X Pan Jezus z szat obnażony.  

Do kościoła w pewnej wsi wszedł człowiek, 

o którym wszyscy wiedzieli, że przez lata nie 

przekroczył progu świątyni. Gdy przystępo-

wał do komunii św. wiele osób nie kryło obu-

rzenia. Przeszłość tego człowieka była 

wszystkim znana. Donosił na ludzi i wielu 

wyrządził krzywdę. Łatwo było wszystkim 

go osądzić, bo jego grzechy znane były każ-

demu. Nie jedna z  osób siedzących w ławce, 

może zrobiła coś jeszcze gorszego, ale jej 

grzech nie został obnażony. Przed Bogiem 

staniemy kiedyś nadzy. Bez szaty obłudy i za-

kłamania. Panie Jezu, tylko Ty jesteś Sędzią 

sprawiedliwym. Uwolnij nas od pychy i pięt-

nowania.  

Stacja XI Pan Jezus do krzyża przybity. 

O zmarłych nie mówi się źle, ale dzisiaj mu-

szę powiedzieć prawdę. Mój teściu nie był 

dobrym człowiekiem. Przez lata wiele od 

niego wycierpiałam. Zawsze powtarzał, że 

jego syn zrobiłby karierę, gdybym go nie usi-

dliła dzieciakami. Po śmierci teściowej, 

wspaniałej kobiety, podupadł na zdrowiu. Pa-

dła diagnoza – Alzhaimer. Czułam ulgę, gdy 

zmuszeni byliśmy oddać go do ośrodka. Mąż 

odwiedzał ojca bardzo często, ja nie pojecha-

łam nigdy. Gdy zdiagnozowano u teścia  zło-

śliwego nowotwora mąż jeździł do niego każ-

dego dnia. Przyszła agonia i mąż nie wrócił 

na noc. Rano zadzwonił i powiedział: przy-

jedź, tata powtarza tylko Twoje imię. Poje-

chałam, weszłam do sali i zobaczyłam na 

łóżku cierpiącego, zniszczonego chorobą sta-

ruszka. Przybity do krzyża, konający wyszep-

tał do mnie: Beatko, wybacz mi, bez tego nie 

umrę. Poczułam łzy na policzku i powiedzia-

łam: ty też mi wybacz tato. Mój teść chwilę 

później zasnął w spokoju już na wieki a ja wy-

zbyłam się nienawiści, która zżerała mnie od 

środka. Panie Jezu spraw, abyśmy umieli wy-

baczać konającym i cierpiącym. Prosimy Cię 

też, abyśmy na krzyżu cierpienia, w godzinę 

śmierci doświadczyli czasu nawrócenia.  

Stacja XII Pan Jezus na krzyżu umiera. 

Nigdy nie myślała, że przeżyje swoją córkę. 

Przecież to ona miała się nią opiekować na 

starość. Dzisiaj siedzi przy jej łóżku i chcia-

łaby przekupić śmierć, żeby zabrała matkę  

a nie córkę. Córka cierpi, rak szaleje, a ona 

współcierpi z bezradności, lekarze już się 

poddali. Siedzi przy niej, żeby obronić ją 

przed śmiercią a przecież powinna dać jej 

odejść. Tyle lat leczenia i cierpień. Jednak tak 

trudno się rozstać... Maryjo, która patrzyłaś 

na śmierć swojego syna, módl się za rodzi-

ców, którzy muszą pożegnać dzieci. Oręduj 

za nimi, aby ból rozstania pozwolił im dalej 

żyć.  

Stacja XIII Pan Jezus z krzyża zdjęty i od-

dany Matce. 

Gdy leżała na sali porodowej już wiedziała, 

że nie będzie tak szczęśliwa po porodzie jak 

inne matki. Urodzi bardzo chore dzieciątko, 

które ma żyć tylko kilka minut. Lekarze spy-

tali, czy chce rodzić naturalnie. Mogła mieć 

cesarskie cięcie. Naturalnie – odpowiedziała 

– chociaż przez chwilkę pobędę z moim syn-

kiem. Ten moment musi mi wystarczyć na 

całe życie. Wypłakała już chyba wszystkie 

łzy i nie znalazła odpowiedzi na pytanie: dla-

czego? Dlaczego jej synek nie może żyć, ząb-

kować, iść do przedszkola i szkoły. Modliła 

się o cud. Dobry Boże, pomagaj matkom  

w bolesnych chwilach. Daj ukojenie.  

Stacja XIV Pan Jezus do grobu złożony. 

Stała na grobem męża i nie mogła uwierzyć, 

że już nigdy nie zjedzą razem śniadania, że 

już nie obejrzą ulubionego serialu czy nie po-

bawią się z wnukami. Jeszcze wczoraj się do 

niej uśmiechnął a dzisiaj słyszy ten straszliwy 

dźwięk ziemi, która spada na wieko trumny. 

Jak to życie przeleciało, te wszystkie lata? Pa-

mięta jeszcze narodziny dzieci a dzisiaj koń-

czy się tak wiele. Jej mąż już po drugiej stro-

nie, wolny i szczęśliwy. Kiedyś do niego do-

łączy, ale nie dzisiaj, jeszcze nie czas. Ona  

w pociągu życia a jej mąż przekroczył już 

most. Powie tylko: do widzenia. Panie Jezu, 

przez swoją śmierć na krzyżu nigdy nie umie-

ramy. Śmierć na ziemi niczego nie kończy, 

jest przejściem do wieczności. Dziękujemy za 

Twoje poświęcenie. 

  Droga Krzyżowa dobiegła końca, 

ale w życiu każdego z nas skończy się dopiero 

w godzinie śmierci. Pójdzie z nami Jezus, jak 

my z Nim dzisiaj.                                  Jola 

 
Triduum Paschalne i Wielkanoc 

A.D. 2019 - celebransi  
 

Wielki Czwartek - ks. Grzegorz  

Wielki Piątek - ks. Jerzy Szurek (homilia:  

ks. Proboszcz)  

Wielka Sobota - ks. Nikodem  

Wielka Niedziela - ks. Proboszcz  

Poniedziałek Wielkanocny - wg grafiku (list) 

 

Poświęcenie pokarmów - Wielka Sobota 

9:00 Sanktuarium: ks. Grzegorz; Brzezówka: 

ks. Proboszcz; Sądkowa: ks. Jerzy 

10:00 Sanktuarium: ks. Proboszcz; Roztoki: 

ks. Jerzy; Umieszcz: ks. Grzegorz 

11:00 Sanktuarium: ks. Jerzy; Potakówka: 

ks. Proboszcz; Wrocanka: ks. Grzegorz 

12:00 Sanktuarium: ks. Proboszcz; Dobru-

cowa: ks. Jerzy 

 
Triduum Paschalne 2019 

Wielki Czwartek 

18:00 Msza Wieczerzy Pańskiej 

20:00 Czuwanie modlitewne dzieci i mło-

dzieży (przewodniczy schola) 

20:45 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

22:00 Zakończenie Adoracji 

 

Wielki Piątek 

17:30 Droga Krzyżowa 

18:00 Liturgia Męki Pańskiej 

Po liturgii Gorzkie Żale 

21:00 Całonocna Adoracja Najświętszego Sa-

kramentu 

24:00 Droga Krzyżowa 

 

Wielka Sobota 

19:00 Wigilia Paschalna w Wielką Noc 

 

Niedziela Zmartwychwstania 

6:00 Rezurekcja; 10:00 Msza św.;  

11:30 Msza św. 

 
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO 

SAKRAMENTU  
 

WIELKI PIĄTEK 

7.00 – 8.00 Umieszcz 1;Umieszcz 2; Tarno-

wiec 1 

8.00 – 9.00 Umieszcz 3; Umieszcz 4; Tar-

nowiec 2 

9.00 – 10.00 Umieszcz 5; Umieszcz 6; Tar-

nowiec 3 

10.00 – 11.00 Umieszcz 7; Sądkowa 1; Tar-

nowiec 4 

11.00 – 12.00 Sądkowa 2; Sądkowa 3; Tar-

nowiec 5 

12.00 – 13.00 Sądkowa 4; Sądkowa 5; Tar-

nowiec 6 

13.00 – 14.00 Sądkowa 6; Sądkowa 7; Tar-

nowiec 7 

14.00 – 15.00 Roztoki 1; Roztoki 2; Tarno-

wiec 8 

15.00 – 16.00 Roztoki 3; Roztoki 4; Tarno-

wiec 9 

16.00 – 17.00 Roztoki 5; Roztoki 6; Tarno-

wiec 10 

17.00 – 18.00 Dobrucowa 1; Dobrucowa 2; 

Tarnowiec 11 

 

WIELKA SOBOTA 

7.00 – 8.00 Dobrucowa 3; Dobrucowa 4; 

Tarnowiec 12 

8.00 – 9.00 Potakówka 1; Potakówka 2; Tar-

nowiec 13 

9.00 – 10.00 Potakówka 3; Potakówka 4; 

Tarnowiec 14 

10.00 – 11.00 Potakówka 5; Potakówka 6; 

Tarnowiec 15 

11.00 – 12.00 Brzezówka 1; Brzezówka 2; 

Tarnowiec 16 

12.00 – 13.00 Brzezówka 3; Brzezówka 4; 

Tarnowiec 17 

13.00 – 14.00 Brzezówka 5; Brzezówka 6; 

Tarnowiec 18 

14.00 – 15.00 Brzezówka 7; Wrocanka 1; 

Tarnowiec 19 

15.00 – 16.00 Wrocanka 2; Wrocanka 3; 

Wrocanka 4 

16.00 – 17.00 Wrocanka 5; Wrocanka 6; 

Wrocanka 7 

17.00 – 18.00 Wrocanka 8; Wrocanka 9; 

Wrocanka 10 

18.00 – 19.00 Wrocanka 11; Wrocanka 12 
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