
Dziś Niedziela Palmowa. Kościół obchodzi pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. 
Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby naszej Parafii. Serdeczne Bóg zapłać za 
wszystkie ofiary. Zapraszamy dziś o 15.45 na ostatnie Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.   
 W związku z czwartkowym rozporządzeniem zmieniają się limity osób, które mogą jednocześnie prze-

bywać na liturgii w naszym kościele. Obecnie dopuszczalna ilość (oprócz służby liturgicznej) wynosi 50 osób. 
Ponadto odległości pomiędzy uczestnikami liturgii muszą być większe niż 1,5 m. Bardzo prosimy o poważne 
potraktowanie tych zasad we wnętrzu świątyni. Jeśli po przyjściu na mszę ocenicie, że limit został przekroczony – 
prosimy nie wchodzić do środka. Jeśli będzie to konieczne, głośniki zewnętrzne będą włączone. Kto może, niech 
jednak pozostanie w domach i duchowo się łączy z nami za pomocą transmisji internetowej. Cały czas obowiązuje 
dyspensa Arcybiskupa od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. Prosimy także o przestrzeganie 
pozostałych zasad epidemicznych. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja wkrótce minie. 
 Przed nami Wielki Tydzień i najważniejsze obchody całego roku liturgicznego, a szczytem celebracji 

będzie Triduum Paschalne. Zapraszamy wszystkich Parafian do udziału w liturgii poszczególnych dni – z zacho-
waniem ograniczeń związanych z pandemią. W Wielki Wtorek zapraszamy o godz. 19.00 na czuwanie przygoto-
wane przez Wspólnotę Barka, połączone z tzw. nocą konfesjonałów – okazja do spowiedzi będzie do godz. 22.00. 
Usilnie prosimy wykorzystać ten czas, by w czasie Triduum Paschalnego nie dopuszczać do  przekraczania limi-
tów osób w kościele. Przy okazji dziękujemy wszystkim Parafianom, którzy wykorzystali dodatkową okazję do 
spowiedzi w tygodniu ubiegłym.  
 W Wielki Czwartek z racji obowiązujących ograniczeń przewidujemy dwie Msze Wieczerzy Pańskiej; 

pierwsza o godz. 17.00 jest przeznaczona dla rodzin dzieci wczesno i pierwszokomunijnych; druga msza odpra-
wiona zostanie o godz. 19.00 dla pozostałych Parafian. Po niej, aż do godz. 22.00 będzie możliwość adoracji 
Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy. W Wielki Piątek od godz. 7.00 do 17.00 adoracja Najświętszego Sakra-
mentu w Ciemnicy. O godz. 17.00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a o godz. 18.00 Liturgia Męki Pańskiej. Po niej, 
aż do 22.00 adoracja Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie. Adoracja Krzyża ogranicza się do milczące-
go trwania przy Krzyżu, bez tradycyjnego ucałowania. W Wielki Piątek i Sobotę o godz. 8.00 odprawiamy tzw. 
Ciemną Jutrznię, (modlitwę brewiarzową w łączności z Kościołem Powszechnym). W te dni nie sprawuje się Mszy 
świętej, to czas adoracji Jezusa w ciemnicy i Bożym Grobie, zachęcamy do osobistego spotkania z naszym Zba-
wicielem. Zapraszamy mężczyzn na adorację prowadzoną przez nich i dla nich w piątek po liturgii Męki Pańskiej 
około 19.30. 
 W Wielką Sobotę adoracja Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie od godz. 7.00 do 18.00. Ze 

względów sanitarnych nie organizujemy tradycyjnego obrzędu błogosławieństwa pokarmów. Tak jak w ubiegłym 
roku zachęcamy Parafian, by w poranek Wielkanocny przed świątecznym śniadaniem spożywanym w rodzinnej 
wspólnocie głowa rodziny lub inna osoba pobłogosławiła pokarm. Tekst błogosławieństwa znajdziemy na stronie 
internetowej Parafii i w ORDO. Wigilię Paschalną rozpoczniemy o godz. 20.00 poświęceniem ognia przed kościo-
łem. Uczestników liturgii prosimy o przyniesienie ze sobą świec. Ze względów pandemicznych nie możemy zakoń-
czyć Wigilii Procesją Rezurekcyjną naokoło naszego kościoła. Wynika to z trudności zachowania dystansu w 
takich sytuacjach.  
 W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego oraz w Wielkanocny Poniedziałek, aby nie dopuścić do prze-

kroczenia limitów osób w kościele, zostaną odprawione dwie dodatkowe Msze św. o godz. 15.00 i o godz. 19.15. 
Bardzo prosimy o przemyślenie godziny uczestnictwa w eucharystii.  
 Możliwość skorzystania ze spowiedzi w Wielkim Tygodniu: poniedziałek: rano przed mszami oraz od 17 do 

18. Wtorek rano przed mszami oraz od 19 do 22, środa rano przed mszami oraz od 17 do 18. W Wielki Czwartek 
od 15 do 17.45. w Wielki Piątek od 7 do 10, od 15 do 17.30 i od 20 do 22. W Wielką Sobotę od 7 do 10 i od 15 do 
16.30. Prosimy Parafian o zaplanowanie sobie czasu na sakrament pokuty i pojednania i nie zostawiania wszyst-
kiego na ostatni moment. W Wielki Czwartek popołudniu kancelaria parafialna będzie nieczynna 
 W Wielki Piątek obowiązuje post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, zachęcamy także do zacho-

wania wstrzemięźliwości w Wielką Sobotę do Wigilii Paschalnej. 
 W Wielki Piątek przypadają urodziny ks Wojciecha Sztamberka. Z tej racji mszę urodzinową, na której bę-

dziemy mogli podziękować Bogu za dar życia i posługi kapłańskiej ks. Wojciecha, przenosimy na Poniedziałek 
Wielkanocny na godz. 12.00.  
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Słowo życia:  
 

28 marca 2021 –  Niedziela Palmowa – Mk15,1-39 

29 marca 2021 – Wielki Poniedziałek   -  J12,1-11 

30 marca 2021 – Wielki Wtorek    -  J 13,21-33.36-38 

31 marca 2021 – Wielka Środa  - Mt 26,14-25 

1 kwietnia 2021 – Wielki Czwartek    - Łk 4,16-21  |   J 13,1-15 

2 kwietnia 2021 – Wielki Piątek   - J 18,1-19.42 

3 kwietnia 2021 – Wielka Sobota -  JMk 16,1-8 

 

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ                                    28. 03. 2021 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Niepokalanie 

Poczętej w intencji Siostry Przełożonej Cypriany z okazji 60  rocznicy urodzin z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
na dalsze lata życia zakonnego. Te Deum. 

9.00 Msza św. Za ++ rodziców Anielę i Józefa Burda, ks. Grzegorza Burda, Elżbietę i 
Pawła Malczok. 

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Magdaleny Chmielewskiej z okazji 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny.  

12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Anny Magiera z okazji 90 rocznicy 

urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.  
Po Mszy św. chrzest – Liliana Mleczek  

15.45  
16.30  Msza św. Za + babcię Irenę Wystyrk w kolejną rocznicę śmierci.  

18.00 Msza św. Za + Barbarę Skoczylas w 10 rocznicę śmierci.  
 

WIELKI PONIEDZIAŁEK                                                     29. 03. 2021 r.   

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej. 

7.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Bolesława Goraus we wspomnienie urodzin ++ rodziców Martę, Wincentę 

i Józefa. 
2. Za + Helenę Tacik – dar od kuzynki Elżbiety z rodziną.     

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

8.15 Msza św. Za + Jerzego Habram.  

18.00  Msza św. Za + Andrzeja Cięciała w 1 rocznicę śmierci – dar od żony, córki i wnu-



ka.  
 
 

WIELKI WTOREK                                                                30. 03. 2021 r 

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej. 
7.00 Msza św. Za + Franciszka Józefowskiego, dwie zony, Paulinę i Franciszka Ho-

szyckich.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św. Za + Alfonsa Jendrzejczyk, syna Henryka.  
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za ++ Jadwigę i Franciszka Grabowskich, dzieci Jana i Jerzego, Elżbietę i 

Józefa Okręt, Marię Mazur. 
2. Za + Agatę Krajczok oraz rodziców z obu stron.      
 

WIELKA ŚRODA                                                               31. 03. 2021 r. 

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej. 
7.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + męża Stanisława Pelc we wspomnienie urodzin i jego brata Andrzeja. 
2. Za + Teresę Karczmarzyk w 2 rocznicę śmierci, Piotra Frątczaka, ++ z rodzin 

Frątczak, Kiermaszek, Piasecki.  
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego   
8.15 Msza św. Za ++ z rodzin Wojciechowskich, Kulickich, Kozikowskich i Bałdygów.  
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ rodziców Gertrudę i Wiktora Bielecki, siostry Teresę i Irenę, dwóch braci, 

szwagrów Melich, Surma, konieczny.  
2. Za + Cecylię Korbica w 3 rocznicę śmierci, męża Stefana.    
 

WIELKI CZWARTEK                                                           01. 04. 2021 r.  

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej. 
17.00 Msza św. Za dzieci wczesno i pierwszokomunijne o głęboką miłość do Pana 

Jezusa w Eucharystii 
 

19.00 MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ 
1.  W intencji kapłanów, duszpasterzujących w naszej parafii. 
2.  W intencji kapłanów pochodzących z naszej parafii.     
3.  W intencji zmarłych kapłanów - duszpasterzy w naszej parafii. 
4.  W intencji Sióstr Służebniczek pracujących w naszej parafii. 
 

 

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ                                       02. 04. 2021 r.  

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej. 
8.00 Ciemna jutrznia 
17.00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej  
18.00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ 

 

WIELKA  SOBOTA                                                                03. 04. 2021 r.   

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej. 
8.00 Ciemna jutrznia  
20.00  WIGILIA PASCHALNA – Liturgia Eucharystyczna: 

1. W intencji Parafian. 
2. W intencji budowniczych Ciemnicy i Bożego Grobu. 
3. W intencji ofiarodawców kwiatów do Bożego Grobu.    
4. W intencji dobrodziejów naszego kościoła i parafii.    

 
 

NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO      04. 04. 2021 r.    

6.30 Godzinki o NMP    
7.00 Msza św.  Za + Czesława Boczek – dar od sąsiadów.  

9.00 Msza św. Za + Magdalenę Nogły w 6 rocznicę śmierci.  
10.30 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Henrietty Burda z okazji 70 rocznicy 

urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

12.00 Msza św. W intencji Parafian. 
15.00 Msza św. W intencji Rodzin przyjmujących Obraz Matki Bożej Szensztackiej. 
16.00 Nieszpory świąteczne  
16.30 Msza św. W intencji dzieci ochrzczonych w ostatnim miesiącu: Weronika Gajew-

ska, Maksym Koper, Liliana Mleczek.  
18.00 Msza św. Za + Janinę Stępkowską.  

19.15 Msza św. wolna intencja… 
 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY                                  05. 04. 2021 r.  

6.30 Godzinki o NMP    
7.00 Msza św. W intencji Róż różańcowych oraz za ++ członkinie Róż: Bronisława 

Hadam, Eugenia Bluszcz, Antonina Mielimąka Maria Pajonk. 
9.00 Msza św. Za + Dawida Pytlik. 
10.30 Msza św. Za + Alojzego Podżorskiego w 1 rocznicę śmierci.  
12.00 Msza św. Do Chrystusa Najwyższego w Wiecznego Kapłana w intencji ks. Woj-

ciecha z okazji urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże w pracy duszpasterskiej.  

15.00 Msza św.  W intencji poczętego dziecka Magdy i Piotra z prośbą o zdrowie i 

prawidłowy rozwój przebiegu ciąży. 
16.00 Nieszpory świąteczne   
16.30 Msza św. Za + Magdalenę Ciurko w 5 rocznicę śmierci, męża Józefa.  

18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Amelii z okazji 7 rocznicy urodzin z 

prośbą o opiekę Anioła Stróża oraz w intencji Andrzeja Matuszczyk z okazji uro-
dzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny.   

19.15 Msza św.  intencja wolna… 
 

 Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w sprzątanie naszego kościoła, jak i przygotowanie w tym 
tygodniu Ciemnicy i Bożego Grobu. Dziękujemy także wszystkim, którzy przez swoje ofiary się do tego przyczynią. 
Ofiary na kwiaty do Bożego grobu można składać w zakrystii. 
  W tygodniu zapraszamy na Godzinki o 6.30 i Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godz. 8.00.   
 Dziękujemy parafianom, którzy włączyli się w akcję zbierania żywności organizowanej przez CARITAS. 

Udało się zrobić 8 obfitych paczek dla osób starszych zmagających się z przewlekłymi chorobami. Bóg Zapłać. 
 Po świętach we Wtorek Wielkanocny wzorem minionych świąt chcemy zorganizować 

akcję „Podziel się posiłkiem świątecznym”. Jednorazowe pojemniki na produkty spożywcze można pobrać w 
zakrystii i przynieść do Oratorium we wtorek kwietnia w godz. 12.00-15.00. Zostaną one rozdysponowane między 
seniorami i potrzebującymi pomocy z naszej Parafii. 
 Pilnie potrzebujemy osób, które chciałyby pomóc w niedzielnych zbiórkach kolekt na mszy św. To nie jest 

trudne zadanie, ale bardzo konkretna pomoc całej wspólnocie. Zdarzają się msze, na których nie ma osoby, która 
mogłaby zbierać ofiarę, w skutek czego niektóre osoby mówią, że nie mają okazji wesprzeć swojej parafii. Prosimy 
bardzo o pomoc w tej sprawie. 



 W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: Maria Pajonk, Jerzy Muszalik, Stanisław Kochański, Maria Kubek, 
Aleksandra Niestrój i Zygfryd Leder. Wieczny odpoczynek… 

 


