
Nr 30 (167) 
 

 

  

25 marca 2018 

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ Nr 12 (235) 
 

 
EWANGELIA (Mk 11,1-19) 

Gdy się zbliżali do Jerozolimy, 

do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, 

posłał dwóch spośród swoich uczniów i 

rzekł im: Idźcie do wsi, która jest przed 

wami, a zaraz przy wejściu do niej 

znajdziecie oślę uwiązane, na którym 
jeszcze nikt z ludzi nie siedział. 

Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj! A 

gdyby was kto pytał, dlaczego to 

robicie, powiedzcie: Pan go potrzebuje i 

zaraz odeśle je tu z powrotem. Poszli i 

znaleźli oślę przywiązane do drzwi z 

zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je, a 

niektórzy ze stojących tam pytali ich: 

Co to ma znaczyć, że odwiązujecie 

oślę? Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak 

Jezus polecił. I pozwolili im. 
Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i 

zarzucili na nie swe płaszcze, a On 

wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe 

płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte 

na polach. A ci, którzy Go poprzedzali i 

którzy szli za Nim, wołali: Hosanna! 

Błogosławiony Ten, który przychodzi w 

imię Pańskie. Błogosławione królestwo 

ojca naszego Dawida, które przychodzi. 

Hosanna na wysokościach! 

 

 

SIEDEM KROKÓW KU 

ZBAWIENIU (III) 
 

„Pragnę” - źródło przemiany 
 

Piąte słowo „Pragnę” wypowiedziane 
przez Jezusa na krzyżu, św. Jan w 

swojej Ewangelii wprowadza w 

następujący sposób: „Potem Jezus 

świadom, że już wszystko się dokonało, 

aby się wypełniło Pismo, rzekł: 

„Pragnę” (J 19.28).  

Krótka wypowiedź Pana 

oznacza więcej niż tylko prośbę o 

podanie czegoś do picia. Słowo 

„Pragnę" wskazuje nam źródło naszej 

przemiany. Jezus przyjmując wszystko 

co napełnia mnie goryczą, czego nie 

jestem w stanie przełknąć, z czego nie 

jestem zadowolony, przemienia to i 

oczyszcza mnie ze wszystkiego, co 

przyćmiewa we mnie pierwotny obraz 

Boga, na który zostałem stworzony. W 

swojej wypowiedzi Chrystus pragnie, 
aby człowiek otworzył oczy na 

tajemnicę Bożej miłości, której pełnia 

objawia się na krzyżu. Miłość Jezusa 

jest w stanie przemienić gorycz 

zatruwających człowieka uczuć - złości, 

rozczarowania, lęku, rezygnacji - w 

słodycz, która może zaspokoić nasze 

pragnienie i tęsknotę za byciem 

przejrzystym i czystym. 

Jezus wypowiada słowo 

„Pragnę” również do naszego lęku 
przed „wyschnięciem”, spowodowanym 

brakiem sensu życia. Są ludzie, którzy 

ciężko pracują, ale ich wysiłek nie 

przynosi rezultatów. Mają oni wrażenie, 

że ich życie nie wydaje owoców, że nic 

w nim nie rozkwita. Wszystko jest 

wyschnięte, pozbawione żywotności, 

ograniczone do pustej rutyny. Człowiek 

jest wprawdzie stale czymś zajęty, ale 

cała ta aktywność skrywa przejmującą, 

budzącą grozę pustkę. Piąte słowo Jezus 
kieruje też do naszego lęku przed 

„uschnięciem” z braku miłości, przed 

tym, że otrzymamy jej w życiu za mało. 

Wiele osób uważa, że nie otrzymują w 

życiu tego, czego pragną, że nie są  

przez Boga i przez innych ludzi 

dostrzegane. I dlatego też w słowie 

„Pragnę” Jezus obiecuje nam, że 

zaspokoi nasze najgłębsze pragnienie 

życia i miłości, że znajdziemy w Nim 

spokój, ponieważ Jego miłość dotknie 

naszej najgłębszej tęsknoty, zaspokoi ją 
i nakarmi nas niczym matka dziecko. A 

jedynym miejscem, w którym Chrystus 

zaspokaja nasz głód i nasze pragnienie 

Jego miłości, jest Eucharystia.  

„Dokonało się” - źródło 

uzdrowienia 
Szóste słowo Jezusa na krzyżu 

„Dokonało się” pochodzi z Ewangelii 

św. Jana (J 19,30). Po wypowiedzeniu 

tego słowa Pan skłania głowę i oddaje 

ducha.  

Na krzyżu Chrystus umiłował 

nas do końca. Słowem „Dokonało się” 

Syn Boży wyraża prawdę, że wykonało 

się, wypełniło dzieło miłości, które 

powierzył Mu Ojciec. Na krzyżu Pan 

ogarnął swą miłością wszystko, nawet 

okrucieństwo swych oprawców. 

Umierając, z miłością Jezus pochyla się 
ku ludziom i obdarza swym Duchem 

wszystkich przygniecionych 

trudnościami życia, rozczarowanych, 

zrezygnowanych. Jego doskonała 

miłość, objawiająca się na krzyżu, 

rozprzestrzenia się na cały świat, 

powodując przemianę ludzkiej 

świadomości. Miłość ta jest siłą 

uzdrawiającą człowieka. Człowiek 

wprowadzony w tajemnicę miłości i 

napełniony tą miłością zaczyna żyć na 
nowo.  

Słowo „Dokonało się” Jezus 

odnosi do naszego lęku przed własną 

kruchością. Wielu ludzi ma wrażenie, 

że ich życie jest pozbawione mocnych 

fundamentów, na których mogą 

budować. Inni boją się tego, że ich 

życie ma charakter bardzo 

fragmentaryczny i że nie są w stanie 

połączyć go w jedną harmonijną całość. 

Lec w gruzach może ich związek lub 
dzieło życia, któremu poświęcili 

wszystko. Duch, który w chwili swej 

śmierci wylewa na nas Ukrzyżowany, 

łączy niebo z ziemią, jednoczy Boga z 

człowiekiem i scala w nas samych to, co 

jest podzielone i rozdarte - miłość z 

agresją, lęk z zaufaniem, rozpacz z 

nadzieją, strony jasne z ciemnymi i 

mocne ze słabymi, tego, co zdrowe, z 

tym, co chore. Miłość Chrystusa łączy 

w nas wszystkie przeciwieństwa. W ten 

sposób szóste słowo Jezusa wskazuje 
nam źródło naszego zbawienia i 

uzdrowienia, przemiany i poszerzenia 

świadomości.  

„Ojcze, w Twoje ręce oddaję 

ducha Mego” - źródło wiary 
Według św. Łukasza ostatnimi 

słowami Jezusa na krzyżu był pełen 

zaufania okrzyk „Ojcze, w Twoje ręce 

oddaję ducha Mego” (Łk 23,46). Są to 

słowa pochodzące z Psalmu 31, który 
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pobożni żydzi odmawiają w ramach 

modlitwy wieczornej. W tym samym 

czasie, pod koniec dnia, kiedy Izraelici 

w świątyni modlą się słowami „w ręce 

Twoje oddaję ducha mego”, Jezus 

wypowiada je, świadom tego, że Jego 

życie dobiega kresu. W tej 

dramatycznej chwili Jezus kieruje do 

swego Ojca właśnie takie pełne 

zaufania, a zarazem czułości słowa. 

Jego Ojciec jest Ojcem miłosiernym, 
Ojcem kochającym, Ojcem, który bierze 

umierającego Syna w swe ramiona, 

który użycza Mu wszelkich darów, o 

które Syn Go prosi. Jezus modląc się, 

umiera, przygarnięty przez miłujące 

dłonie Boga. 

Ostatnie słowo Jezusa na 

krzyżu dobrze jest odnieść do naszego 

lęku przed chwilą własnej śmierci, 

postrzeganej jako moment opuszczenia, 

tego co znane i pogrążenia się w 

nieznanej, mrocznej rzeczywistości. 
Chrystus wypowiada je, aby ten lęk 

przemienić. W jaki sposób miałoby się 

to dokonać? Żaden z ewangelistów nie 

poświęca tyle miejsca modlitwom 

Jezusa, co św. Łukasz. W jego oczach 

Jezus jest wielkim mistrzem modlitwy. 

Modli się On podczas swego chrztu i 

widzi nad sobą otwarte niebo. Modli się 

przed powołaniem apostołów. Modli się 

przed swym przemienieniem na Górze 

Tabor oraz na Górze Oliwnej w 
Ogrójcu, a życie swe kończy modlitwą 

na krzyżu. Jego ostatnie słowo jest 

słowem modlitwy. W ten sposób św. 

Łukasz wskazuje nam drogę, na 

której i my możemy doświadczyć 

przemiany naszego życia i naszego 

umierania. Jest to droga modlitwy. 

Modląc się mamy udział w Duchu 

Jezusa. Modląc się, coraz głębiej 

rozumiemy kim był Chrystus. 

Modląc się, wpajamy sobie w coraz 

większym stopniu postawę, którą Syn 
Boży przyjmował podczas swojego 

życia i którą obrał w chwili śmierci. 

Modląc się, rozumiemy coraz głębiej 

kim jesteśmy my sami. Modląc się, 

upodabniamy się wreszcie do Jezusa, 

dzięki temu, że pozwalamy, aby coraz 

bardziej przenikał nas Jego Duch. Jeżeli 

będzie nas wypełniał Duch Jezusa, 

staniemy się zdolni do tego, by 

uzdrawiać chorych jak Piotr i Jan, 

znosić w Duchu Jezusa cierpienia jak 
Paweł i naśladować Jezusa w Jego 

umieraniu jak Szczepan. 

Wypowiadając słowa: „Ojcze, 

w Twoje ręce oddaję ducha Mego”, 

możemy się uczyć Jezusowego 

zaufania, które jest silniejsze niż śmierć. 

W modlitwie doświadczymy wspólnoty 

z Chrystusem. On sam modli się wraz z 

nami i otwiera nasze życie na Ojca. 

Jeżeli wytrwamy w postawie modlitwy 

aż po śmierć, będziemy mogli ufać w 

to, że u naszego boku będzie stał sam 

Jezus, który przyjmie naszego ducha i 

złoży go w miłujące dłonie Boga. 

Słowa wypowiedziane przez 

Jezusa na krzyżu chronią nas przed 

każdym możliwym 

niebezpieczeństwem: zagubieniem, 

upadkiem i śmiercią. Są one dla nas 

źródłem przebaczenia, nadziei, miłości, 

zaufania, przemiany, uzdrowienia i 

wiary. Jeżeli tylko pozwolimy tym 
słowom wniknąć do naszych serc i 

umysłów, to wówczas możemy być 

pewni, że zostanie uzdrowione nasze 

myślenie i czyny, zostaną rozproszone 

nasze lęki i wyleczone nasze rany, 

zostanie umocniona nasza wiara oraz 

udoskonalone nasze życie, którym 

szczęśliwie podążać będziemy do Domu 

Ojca. 

 

Jadwiga Warchoł 

 

 

Wiosna, ach to ty! 
 

Zbliża się wiosna. Już powoli 

czuć ją w powietrzu. Temperatura się 

podniosła, wyszło słońce. Obserwuje 

coraz więcej kolorów.  Wszyscy już 

mamy dość zimy i ciężkich, grubych 

ubrań. Słońce zawitało i od razu na 

twarzy pojawia się uśmiech i znów 

nam się chce. Wiosna wzbudza w 

ludziach nową energię, wyzwala 

motywacje i kreatywność.  

Według opinii psychologów 

kolor zielony poprawia samopoczucie, 

koi nerwy, odpręża i wyzwala 

pozytywne uczucia. Wprowadza 

harmonię i spokój. Wystarczy 

wpatrywać się przez chwile w 

paprotkę w pracy, oby znacząco 

obniżyć poziom stresu. Ja jestem 

wielką fanką rzeżuchy w kuchni. Ta 

soczysta zieleń wpływa na mnie 

bardzo pozytywnie. Zresztą odkąd 

pamiętam wiosna kojarzy się z 

porządkami, odkurzeniem każdego 

kąta, że świeżością, zmianami, 

czekaniem na nowe. Przyroda budzi 
się do życia, przed nami Wielkanoc, 

jesteśmy gotowi na nowe. Wszystko 

pachnie świeżością, dom, szafa, 

dawno niesprzątane zakamarki, 

dokumenty, ubrania i nasze 

oczyszczone po okresie Wielkiego 

Postu serca. 

Do Świąt Wielkanocnych 

pozostało jeszcze trochę czasu, jest 

jeszcze szansa na wielkopostne 

przemyślenia i spowiedź. Skoro 

nadchodzi wielkimi krokami wiosna 

w praktyce, bo kalendarzowa już jest, 

i wyzwala tyle pozytywnych myśli, to 

może warto na stałe się z nią 

zaprzyjaźnić i zostać człowiekiem 

dobrego wpływu. Tyle jest smutku i 

cierpienia, codziennych trosk i 

problemów. Prawdą jest, że z 

wieloma z nich jesteśmy w stanie 

sobie poradzić, tylko może tak się 

wszystko zawikłało, że brak 

dostatecznej siły. I tu możemy wyjść 

na pomoc. Na pewno mamy w swoim 

otoczeniu takie osoby. Bądźmy 

ludźmi dobrego wpływu. Tam, gdzie 

się pojawiamy niech zagości dobro i 

życzliwość, Niech inni chcą 

przebywać w naszym towarzystwie, 

zarażają się od nas uśmiechem i 

pozytywną energią. Skąd czerpać 

siłę? „Lecz ci, co zaufali Panu, 

odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak 

orły: biegną bez zmęczenia, bez 

znużenia idą” (Iz 40, 31).  

Modlitwa, to ona porządkuje 

serce, wyprowadza z chaosu i leków. 

Duch Święty przynosi radość, 

szczęście, pokój, 

łagodność. Jest napisane 

„Poznacie ich po owocach 

„(Mt 7,20). Tak w ramach 

trwającego jeszcze 

Wielkiego Postu 

zastanówmy się jakimi 

ludźmi jesteśmy? Jakie 

uczucia w nas dominują? 

Jak się zachowujemy do innych? 

Najbliższych? Jakie słowa 

wypowiadamy? Czy budujemy dobro 

wokół, czy wszczynamy kłótnie, 

uskuteczniamy krytykę? Na szacunek 

i akceptacje innych trzeba sobie 

zasłużyć właściwą postawą. Każdy 

chce być kochany, lubiany, mieć 

przyjaciół. Wszystko zależy od nas. 

Bądźmy ludźmi z wiosną w sercu 

przez cały rok. Aniołami dla innych. 
 

Anna Zielińska 
 

 
Sakrament chrztu świętego 

przyjął 

Maciej Miksiewicz (18.03.2018) 
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O nasz kościół w ubiegłym 

tygodniu zadbali mieszkańcy 

ul. Sikorskiego i Białogórskiej: 

Barbara Kalita, Renata Ferenc, 

Renata Gaweł, Marek Kotarba, 

Alicja Stolarczyk, Anna 

Bieszczad, Bogumiła Mendoń, 

Barbara Kotarba 

Bóg zapłać! 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

25 marca 2018 

NIEDZIELA PALMOWA 

1. Dzisiaj Niedziela Palmowa, rozpoczynjąca Wielki Tydzień. 

Poświęcenie palm na każdej Mszy św., a w czasie Mszy św. o godz. 9. 
30 procesja z palmami. Dziękujemy klerykom naszego seminarium za 
śpiew Męki Pańskiej i za obecność wśród nas. 

2. Dzisiaj przeżywamy także ostatnią niedzielę miesiąca. Składka 
przeznaczona zostanie na cele inwestycyjne. W kościele od kilku dni 
mamy część nowych ławek. Pozostałe ławki – w dwóch środkowych 
rzędach oraz przy ścianach kościoła – będą gotowe w czasie wakacji. 

Dziękujemy wszystkim za ofiary na ten cel w kopertach oraz przez 
wpłaty na konto parafialne. 

3. Dzisiaj po Mszy świętej o godz. 17.00 odbędą się spotkania w 
grupach dla kandydatów do bierzmowania. 

4. Wczoraj Ksiądz Biskup Ordynariusz pobłogosławił nowych szafarzy 

nadzwyczajnych Komunii świętej. Błogosławieństwo do tej posługi 
otrzymał nasz parafianin pan Grzegorz Czechowicz. W Wielki 
Czwartek rozpocznie on pomoc w udzielaniu Komunii świętej. 

5. W Wielki Czwartek wieczorem rozpoczniemy Święte Triduum 
Paschalne. Dziękujemy różom różańcowym za ofiary na kwiaty do 
kaplicy Bożego Grobu. Porządek liturgii w czasie Triduum: 

 

W Wielki Czwartek:  

 18.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej i adoracja do godz. 22.00. 

(po Mszy świętej można zabrać poświęcone bochenki chleba, którymi 

będzie można podzielić się w domu na pamiątkę Ostatniej 

Wieczerzy). 

W Wielki Piątek:  

 adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 6.00 

 15.00 – początek Nowenny przed Uroczystością Bożego Miłosierdzia 

 17.00 – Droga Krzyżowa – od pętli autobusowej do kościoła 

 18.00 – Liturgia ku czci Męki Pańskiej i adoracja Najświętszego 
Sakramentu w kaplicy „Bożego Grobu” do godz. 22.00. 

W Wielką Sobotę:  

 adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Bożego Grobu od 
godz. 6.00;  

 poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny o godz. 9.00; 10.00; 
11.00; 12.00. 

Wigilię Paschalną, czyli rozpoczęcie Uroczystości 
Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczniemy o godz. 19.30. Prosimy, 
aby na Wigilię Paschalną przynieść świece. 

W Niedzielę Wielkanocną:  

 6.00 – Procesja rezurekcyjna i Msza święta  

 pozostałe Msze św. o godz. 9.30 i 11.30. W Wielkanoc nie będzie 
Mszy świętej o godz. 17.00. 
 

6. W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę o godz. 8.00 zapraszamy 
wszystkich – szczególnie młodzież do udziału w Liturgii godzin, czyli 
w śpiewie Jutrzni i Godziny czytań. W czasie całego Triduum bardzo 
prosimy strażaków o podjęcie posługi przy Grobie Pańskim oraz w 
czasie procesji rezurekcyjnej. W Wielką Sobotę po poświęceniu 

pokarmów będzie można wyrazić wdzięczność strażakom za wierną i 
ofiarną służbę. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. 

7. W Wielkiej Środy na Wielki Czwartek w rzeszowskiej Farze oraz w 
kościołach Józefa na Staromieściu i św. Jadwigi odbędzie się „Noc 
Konfesjonałów” i od godz. 21.00 do 6.00 będzie można przystąpić do 
sakramentu pokuty. 

8. Dziękujemy mieszkańcom ul. Sikorskiego i Białogórskiej za 
posprzątanie kościoła w ubiegłym tygodniu oraz za ofiarę na 
ogrzewanie. Troskę o kościół tym tygodniu i przygotowanie go na 
Święta Wielkanocne powierzamy piętnastu kolejnym rodzinom z ul. 
Sikorskiego począwszy od Państwa Kowalczyk (ul. Białogórska 2). W 
najbliższy wtorek po Mszy św. wieczornej przygotujemy w kościele 
kaplicę Bożego Grobu oraz Ciemnicę. Mile widziani są parafianie, 
którzy chcieliby się włączyć w tę pracę 

9. Na tydzień przed Wielkanocą mamy bardzo szeroki wybór prasy 
katolickiej. We wszystkich tygodnikach wiele miejsca poświęcono 
przygotowaniu do przeżycia Triduum Paschalnego. Wszelkie 

informacje dotyczące parafii i planu liturgii w Triduum znajdują się w 
naszej gazetce parafialnej oraz na stronie internetowej parafii. 

 

 

INTENCJE MSZY ŚW.  

WIELKI TYDZIEŃ 

25/03/2018 – 01/04/2018 

 

25/03 NIEDZIELA PALMOWA 

7 30 

9 30 

 

11 30 

17 00 

+ Eugenia, Zofia, Stefania, ks. Karol Wacław 

dziękczynna zza łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

Stanisława w 50. rocznicę urodzin 

za parafian 

+ Michał Przewrocki 25. Msza św. 
gregoriańska 

 
 

26/03 Wielki Poniedziałek 

7 00 

18 00 

+ Michał Przewrocki 26. Msza św. gregoriańska 
1) + Kazimierz Wąsacz od I Kręgu Domowego 

Kościoła 

2) + Eleonora Fedeszyn 

 

27/03 Wielki Wtorek  

7 00 

 

18 00 

 

1) + Michał Przewrocki 27. Msza św. gregoriańska 

2) + Jerzy Stec od żony 

 + Władysław Lisowicz w 1. rocznicę śmierci od córki 

z rodziną 

 

28/03 Wielka Środa 

7 00 

 

18 00 

1) + Kazimierz Wąsacz od I Kręgu Domowego 

Kościoła  

2) + Michał Przewrocki 28. Msza św. gregoriańska 

 + Stefania i Marcin Puc 

 

29/03 Wielki Czwartek  

18 00 

 

1) + Michał Przewrocki 29. Msza św. gregoriańska 

2) zmarli z rodziny Pałków, Ferenców i Nowaków 

3) + Józef, Anna, Eugenia Płonka 

4) + Janina Czudec od rodziny Kubackich ze Zgłobnia 

 

31/03 WIGILIA PASCHALNA 

19 30 1) + Michał Przewrocki 30. Msza św. gregoriańska  

2) za parafian 

3) dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 
Joanny z okazji urodzin 

4) + Jan Filip od rodziny Beresiów 

 

01/04 UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA 

PAŃSKIEGO  

6 00 

 

 

 

 

9 30 

11 30 

 

1) + Marian Słowik (13. rocznica śmierci), Julia, 

Roman 

2) + Jerzy Szulc – 1. Msza św. gregoriańska 

3) + Anna i Antoni Gierczak 

4) + Urszula Bielecka od sąsiadów syna 

+ Alfred Pacześniak 

+ Kazimierz Wąsacz od żony z dziećmi 
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