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SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 
Przyjdź i zbaw nas Panie Jezu Chryste
Rozważania do Ewangelii Mk 11, 1-10: Wjazd Jezusa do Jerozolimy (28 marca)
1. czytanie (Iz 50, 4-7)
Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewaga-
mi i wiem, że nie doznam wstydu
Psalm (Ps 22 (21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 
(R.: 2a)) Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?
2. czytanie (Flp 2, 6-11) Chrystus uniżył same-
go siebie, dlatego Bóg Go wywyższył
Ewangelia (Mk 14, 1-15, 47) Męka naszego 
Pana Jezusa Chrystusa

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ 
PRZYCHODZĘ, BOŻE, PEŁNIĆ TWOJĄ WOLĘ 

(Mk 11,1-19 i 14,1-15,47)

Na początku Wielkiego Tygodnia wraz z Je-
zusem wchodzimy do Jerozolimy. Czynimy to ze 
świadomością tego, co się w tych dniach stanie 
z naszym Panem i z nami, którzy odważyliśmy 
się być Jego uczniami. 

Jezus poleca uczniom przyprowadzenie 
oślęcia. Gdyby ktoś ich pytał o cel wypożycze-
nia zwierzęcia mają odpowiedzieć: „Pan go 
potrzebuje”. Te słowa możemy odnieść do sie-
bie, by uwierzyć: „Pan mnie potrzebuje”. Posyła 
uczniów, by mnie przyprowadzić. Jezus prze-
konuje: „Jesteś Mi potrzebny. Chcę, abyś był 
ze Mną”. W życiu zdarzają się dni, gdy czujemy 
się nikomu nie potrzebni. Jezus przychodzi  
w moim doświadczeniu samotności i odrzuce-
nia. On chce mnie „odwiązać”, czyli uwolnić ode 
mnie samego. Chrystus wie bowiem, że moje 
najgłębsze wewnętrzne cierpienia wynikają  
z tego, że jestem skoncentrowany na sobie. Jezus 
uwalnia mnie, abym jako człowiek wolny mógł 
być całkowicie do Jego dyspozycji i stał się Jego 
uczniem, który będzie innych przyprowadzał 
do Niego. Jezus postępuje ze mną inaczej niż  
z oślęciem, na którym wjechał do Jerozolimy. Nie 
odsyła z powrotem do dawnego uwiązania. 

W Jerozolimie Chrystus jest witany jak król. 
Entuzjastyczna reakcja uczniów i tłumu wy-
raża wdzięczność, uznanie wobec Jego osoby. 
Zwolennicy Jezusa mają wobec Niego wielkie 
oczekiwania. Pragną takiego Mesjasza, który 
przepędzi Rzymian, zasiądzie na tronie Dawida  
i zapewni wspaniałą przyszłość Izraelowi. Woła-
ją: „Hosanna”, co oznacza „zbaw nas”. Chcą jed-
nak doczesnego zbawienia od swych doczesnych 
problemów. Jezus wypełnił prośbę tłumów o dar 
zbawienia. Zbawił nas, gdy zawołaliśmy: „Na 
krzyż z Nim!” Po Niedzieli Palmowej przycho-
dzi Wielki Piątek i okazuje się, że Jezus nie jest 
królem według naszych ludzkich wyobrażeń. 
Ma koronę cierniową, płaszcz purpurowy, jest 
sponiewierany, wzgardzony, trzcina jest Jego 
berłem, krzyż tronem. Cierpiący sługa Jahwe, 
Mesjasz, który przychodzi, by ratować człowieka 
od śmierci. Przychodzi w imię Pańskie, posłany 
przez Ojca. Dziś niektórzy chcieliby Chrystusa bez 
krzyża. Na jakiego Chrystusa Króla ja czekam? 

Poprzez wjazd do Świętego Miasta Jezus 
wypełnił zapowiedź proroka Zachariasza: Wołaj 
radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do 
ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny, jedzie 
na osiołku (Za 9, 9). My sami z siebie nie jeste-
śmy sprawiedliwi, pokorni i zwycięscy. Tylko 
przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie 
stajemy się sprawiedliwi, pokorni i odnosimy 
zwycięstwo. Sprawiedliwość Jezusa objawiła 
się w tym, że On przyjął niesprawiedliwy wyrok  
i umarł za nas niesprawiedliwych. Pokora Jezu-
sa wyraża się chociażby w Jego podejściu do na-
szej wolności. Chrystus mówi: „Jeśli chcesz…”

DOKOŃCZENIE NA STR. 6

Drodzy Kapłani!
W dniu, w którym Chrystus ustanowił Sakrament Eucharystii i Sakrament Kapłaństwa, 
dziękujemy Bogu za powołanie każdego z Was, 
za Kapłański trud i poświęcenie w trosce o nasze zbawienie.

•	Ludzie śpiewają „hosanna”, sądząc, że Jezus 
przejmie władzę w państwie i stanie się Me-
sjaszem na miarę ich oczekiwań. Jednak On 
przyszedł na świat, aby realizować Boży plan, 
rezygnuje z władzy na rzecz służby i posłu-
szeństwa Ojcu. My też jesteśmy wezwani, aby 
realizować w naszym życiu to, co zaplanował 
dla nas Bóg, a nie to czego oczekują od nas inni 
ludzie lub naszą własną wizję. Czy spełniasz 
Boże oczekiwania zgodne ze Słowem Bożym, 
czy też tylko swoje i innych ludzi, czy idziesz  
w imię Pańskie?
•	W opisie męki Jezusa wg św. Marka przywo-

łane jest starotestamentowe proroctwo, które 
w tym wydarzeniu się wypełnia: Tak wypełniło 
się słowo Pisma: W poczet złoczyńców został 
zaliczony (Mk 15, 28). Idąc za Jezusem i my 
będziemy mieli w świecie nierzadko złą opinię, 
ale nie to jest ważne, lecz to czy w naszym ży-
ciu wypełnia się Pismo. Tylko w tym wypadku 
doświadczamy pełni swojej wartości i szczę-
ścia, nawet wbrew odrzuceniu i niepowodze-
niu w ludzkim rozumieniu.
•	Słowo Boże otwiera nam oczy. Wielkie dobro 

może na pierwszy rzut oka po ludzku wyglądać 
bardzo źle. Kiedy Jezus wisiał na krzyżu konając 
pośród złoczyńców Jego życie mogło wydawać 
się przegrane. Ale Golgota nie była porażką 
Jezusa, tylko ukoronowaniem Jego misji od-
kupienia człowieka, którą wypełnił zgodnie  
z wolą Ojca. [www.onjest.pl] 

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, 
aby dać ludziom przykład pokory do naślado-
wania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało 
i poniósł śmierć na krzyżu; daj nam pojąć naukę 
płynącą z Jego męki i zasłużyć na udział w Jego 
zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje  
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszyst-
kie wieki wieków. Amen.

Na każdy dzień Kapłańskiej drogi  
życzymy obfitych łask Bożych, 
darów Ducha Świętego i wytrwałości  
w naśladowaniu naszego Zbawiciela –  
Najwyższego Kapłana. 
Niech Jezus Eucharystyczny,  
który przechodzi przez Wasze dłonie, 
uświęca Was, błogosławi  
i prowadzi prostą drogą 
do Królestwa naszego Ojca w Niebie.

Z pamięcią modlitewną 
 wdzięczni Parafianie
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To czas od Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki 
Czwartek aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwych-
wstania, określany inaczej jako Triduum Chrystusa 
ukrzyżowanego, pogrzebanego i wskrzeszonego. 

To czas przejścia Pana Jezusa z tego świata do Boga Ojca. Kościół po-
przez znaki liturgiczne i sakramenty jednoczy się wewnętrznie z Chry-
stusem. Żaden okres w życiu Pana Jezusa nie jest tak dokładnie opisany 
przez Ewangelistów jak Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Dzięki temu mo-
żemy iść za Chrystusem niemal krok w krok. W tym czasie Jezus dokonuje 
odkupienia wszystkich ludzi swoją przenajświętszą Krwią.

Wielki Czwartek. W tym dniu wspominamy w szczególny sposób 
Ostatnią Wieczerzę Chrystusa z Apostołami, ustanowienie Eucharystii  
i sakramentu kapłaństwa. Ewangelia podaje nam wiele szczegółów, któ-
re są ważne dla głębokiego przeżycia tego dnia. Chrystus umywa nogi 
Apostołom i wskazuje na zdrajcę, wygłasza do uczniów mowę i modli 
się do Ojca za nimi, a także zapowiada swoją mękę i śmierć. Po wiecze-
rzy, zgodnie z ewangelicznym opisem, Pan Jezus idzie na Górę Oliwną,  
do ogrodu Getsemani, tam modli się do swego Ojca i zostaje pojmany. 

Ostatnia Wieczerza według opisu ewangelicznego miała bardzo do-
stojny charakter pożegnania. Świadczy o tym przemówienie Pana Jezusa, 
które przytacza nam w Ewangelii św. Jan oraz arcykapłańska modlitwa 
Jezusa do Ojca w intencji uczniów i Kościoła. Najważniejszym momentem 
Ostatniej Wieczerzy było spożycie baranka paschalnego. Mojżesz ustano-
wił prawo, że przed dniem Paschy, ustanowionym na pamiątkę wyjścia 
Izraela z Egiptu, co roku w każdym żydowskim domu spożywano baranka. 
Krew baranka ocaliła bowiem domy żydowskie od śmierci. Baranek pas-
chalny był również zapowiedzią Mesjasza, którego Krew miała ocalić nie 
tylko jeden naród wybrany, ale cały rodzaj ludzki. W czasie tej Wieczerzy 
to Jezus był dla Apostołów Barankiem ofiarnym. Pan Jezus ustanowił Naj-
świętszy Sakrament jako Ofiarę i Komunię. Na oczach Apostołów Chrystus 
odprawił pierwszą Mszę Świętą i rozdał im Chleb eucharystyczny i wino 
w kielichu jako Komunię świętą. Wtedy to po raz pierwszy Apostołowie 
usłyszeli: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. (...) Pijcie z niego wszyscy, 
bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpusz-
czenie grzechów. (...) To czyńcie na moją pamiątkę. Wielki Czwartek więc 
jest dniem pierwszej Komunii świętej Apostołów. Na pamiątkę tego wy-
darzenia w czasie liturgii szaty liturgiczne kapłana są w kolorze białym 
symbolizującym wielką radość, odmawia się również świąteczne „Glo-
ria”. W Wielki Czwartek w koncelebrze Mszy świętej uczestniczą wszy-
scy miejscowi kapłani, na pamiątkę uczestnictwa wszystkich Apostołów  
z Chrystusem w czasie Jego pierwszej Mszy świętej. Przez ustanowie-
nie Ofiary Mszy świętej Chrystus wyniósł swoich uczniów do najwyż-
szej godności, dając im władzę nad sobą. Ilekroć kapłan wymówi słowa 
konsekracji ustanowionej przez Chrystusa Pana, tyle razy powtarza się 
cud przeistoczenia chleba w Ciało, a wina w Krew Pana Jezusa. Pamię-
tamy więc o swoich kapłanach tego dnia w sposób szczególny, bo to Oni  
w imieniu Chrystusa udzielają nam wszystkich sakramentów, które są 
nam niezbędne w drodze do Nieba. 

Po wieczerzy Pan Jezus udał się do Ogrodu Oliwnego, gdzie modlił się 
i czekał na swoich siepaczy. Góra Oliwna była blisko Jerozolimy, oddzielo-
na od niej jedynie doliną Cedronu. U podnóża tej góry były ogrody oliwne. 
Chrystus bardzo często przychodził tu, by się modlić. Judasz o tym dobrze 
wiedział. Jezus oddaje się dobrowolnie w ręce oprawców dla zbawienia 

rodzaju ludzkiego, dla nas. Nocą jeszcze zaprowadzono Go przed Sanhe-
dryn, czyli Wielką Radę Żydowską, która pod przewodnictwem najwyższe-
go kapłana – Kajfasza wydaje na Chrystusa wyrok śmierci. W ówczesnych 
czasach wyroki zapadłe w nocy były nieważne, dlatego też w Wielki Piątek 
rano ponownie zebrała się Rada Żydowska i potwierdziła nocny wyrok. Po 
nocnym wyroku zaś zawiedziono Pana Jezusa do więzienia, gdzie w na-
jokrutniejszy sposób straż kapłańska znęcała się nad Nim. Na pamiątkę 
tych jakże bolesnych godzin, pod koniec liturgii Wielkiego Czwartku kapłan 
przenosi eucharystycznego Chrystusa do kaplicy przechowania, którą nazy-
wamy „ciemnicą”, gdzie adorujemy naszego Boga męczonego dla naszego 
zbawienia. 

Wielki Piątek. To dzień smutku i żałoby. Tego dnia Chrystus za dobro, 
które czynił na ziemi słyszy „Na krzyż z Nim!” Śmierć Syna Bożego z jednej 
strony jest wielką tragedią, z drugiej zaś dokonaniem zbawienia rodzaju 
ludzkiego. W wydarzeniach wielkopiątkowych uczestniczymy w Liturgii 
Męki Pańskiej, gdzie najpierw słuchamy słowa Bożego, następnie modlimy 
się, adorujemy krzyż, by w końcu przyjąć Jezusa w Komunii Świętej. Ewan-
gelia mówi, że kiedy Bóg-Człowiek umierał na krzyżu to Słońce się zaćmi-
ło, zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół, ziemia zadrżała  
i skały zaczęły pękać, groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umar-
li, powstało. Tego dnia Bóg darował nam wszystkie występki, skreślił zapis 
dłużny. To wszystko, co było naszą winą zostało przygwożdżone do krzyża. 
Na tajemnicę Wielkiego Piątku musimy więc patrzeć w perspektywie po-
ranka Wielkiej Nocy. Te dni stanowią integralną całość; są świadectwem,  
że zło zostało pokonane, a dobro jest wieczne, śmierć jest zwyciężona przez 
życie, fałsz pokonany przez prawdę, a noc przez dzień. Droga na Golgotę, 
przez Ewangelistów zwaną Kalwarią, to odległość ok. jednego kilometra; 
dla Chrystusa była jednak niezmiernie trudna i uciążliwa. Całkowicie wy-
czerpany poniesionymi mękami, ubiczowany, z wbitą koroną cierniową na 
głowę, po ludzku nie miał sił, by udźwignąć krzyż. 

 Upada więc pod krzyżem, oprawcy szukają więc kogoś, kto by Go za-
stąpił, by w drodze nie umarł, by chciwi Jego największej hańby – śmier-
ci na krzyżu byli zaspokojeni. Ukrzyżowanie było nieopisaną męką. Ciało 
będące jedną wielką raną, oblane potem i krwią, ręce i nogi przybite do 
drzewa krzyża. W takiej agonii Pan Jezus trwał ok. trzech godzin. Dla nas, 
dla naszego zbawienia. Całun turyński zdradza męki jakie poniósł Chrystus: 
są wyraźne i liczne ślady biczowania. Na Całunie widać ślady 92 uderzeń. 
Jest ślad cierniowej korony. Był to rodzaj kolczastego czepca. Doliczono się 
ok. 70 ran z cierni. Naukowcy twierdzą, że w tym wypadku zapewne jest 
to głóg palestyński, który ma bardzo twarde kolce, 6-7 cm długie. Na pra-
wym ramieniu jest ślad rany od krzyża, twarz jest opuchnięta od bicia, nos 
strzaskany, na rękach i nogach krwawe ślady od gwoździ (Pan Jezus był 
przybity do krzyża trzema gwoździami). Co najwięcej jednak zaintrygowało 
znawców, że ślady przebicia są w nadgarstkach, a nie w samych dłoniach 
i stopach, jak się to zwykło przedstawiać, a co musiało by prowadzić do 
rozdarcia rąk i oderwania w bólu nóg od krzyża. Po ludzku cierpienia nie do 
zniesienia, ale Chrystus z miłości do nas wytrwał wszystko, co zostało Mu 
przeznaczone, odchodząc z tego świata powiedział Wykonało się! (J 19, 30). 
Jakże ważne dla nas słowa. Pan Jezus umarł na krzyżu, abyśmy mogli żyć 
wiecznie. Wielki Piątek kończy się złożeniem Ciała Pana Jezusa do grobu. 
Józef z Arymatei, który był uczniem, zadbał, by jego Mistrz został godnie 
złożony do grobu. Zapanowała cisza, zapadła noc. Adorujemy naszego Boga 
w ciemnicy grobu, zostajemy i czekamy z wiarą w sercu na radosny poranek 
Wielkiej Nocy. 

Wielka Sobota. Nie mamy już tak bogatych relacji ewangelicznych 
jak w dwa poprzednie dni, kiedy kroczyliśmy tuż za Jezusem. Tego dnia 
przeżywamy tajemnicę zstąpienia Chrystusa do piekieł, czyli otchłani. 
Przebywały w niej dusze prawych ludzi Starego Testamentu. Niebo było 
przed nimi zamknięte, a swoim bogobojnym życiem nie zasługiwały na 
wieczne potępienie. W otchłani dusze oczekiwały na nadejście Zbawicie-
la i otwarcie nieba. Wśród tych sprawiedliwych dusz były dusze Adama, 
Ewy, Abla, Noego, Abrahama, patriarchów i proroków, Samuela, Moj-
żesza, Dawida, Anny i Joachima – rodziców Matki Bożej, Józefa – ojca 
Jezusa, Jana Chrzciciela i wielu innych. Prawdę tą przywołujemy w Skła-
dzie Apostolskim: „Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał”. 
Św. Ireneusz (+ ok. 202) pisze: Chrystus zstąpił do podziemi, oznajmiając 
również duszom w otchłani swoje przybycie, gdyż ci, którzy wierzą weń, 
dostępują odpuszczenia grzechów. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 5
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W przypadku zauważenia błędów, które mogły powstać podczas  
przepisywania intencji Mszy Św., serdecznie prosimy o ich zgłoszenie  

w celu poprawienia. Kościół św. Józefa jest otwierany  
na pół godziny przed każdą Mszą Świętą.

K A L E N D A R Z   P A R A F I A L N Y
Poniedziałek 29 marca 2021 r. 

WIELKI PONIEDZIAŁEK
1. czytanie (Iz 42, 1-7) Sługa Boży ofiarowany za zbawienie świata

Psalm (Ps 27 (26), 1bcde. 2. 3. 13-14 (R.: 1b))
Pan moim światłem i zbawieniem moim

Ewangelia(J 12, 1-11) Namaszczenie w Betanii
6.30 1. + Henryka w 35 r., Mariannę, Tadeusza, Edwarda, Julię i Hannę 

– of. rodzina
2. + Jadwigę Hawryluk, Teofilę, Stanisława, Jana, Wandę, Marze-

nę, Krzysztofa Hawryluków, Stanisławę i Józefa Więsak, Stani-
sławę i Zenona Olszewskich

7.00 1. + Stefana Wakułę w 31 r. i Stefanię, Bogdanę, Jadwigę i Wacła-
wa – of. Andrzej Wakuła

2. + Teresę Czarnolas – of. koleżanki
3. + Alinę Brochocką – of. uczniowie klasy IV c z wychowawczynią

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 17
18.00 1. Gregorianka: + Jerzego Raszuka – of. córka z mężem

2. + Stanisława, Walerię, Weronikę, Michała, Zenona, Romana, 
Zbigniewa, Marię, Andrzeja, Teresę, Józefa – of. Modesta Mo-
drzewska

3. + Stanisława w 6 r., Andrzeja, zm. z rodz. Tarkowskich i Lipiń-
skich, Lucynę i Stefana Bot – of. rodzina

4. + Halinę Boguszewską w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu
19.00 Katecheza paschalna – spotkanie lektorów i psałterzystów posługu-

jących w czasie Triduum Paschalnego (dolny kościół)
Wtorek 30 marca 2021 r.

WIELKI WTOREK
1. czytanie (Iz 49, 1-6) Ustanowię cię światłością dla pogan

Psalm (Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6b. 15 i 17 (R.: por. 15a))
Będę wysławiał Twoją sprawiedliwość

Ewangelia(J 13, 21-33. 36-38) 
Zapowiedź zdrady Judasza i zaparcia się Piotra

6.30 1. + Stanisława Milewskiego – of. rodzina
2. + Marię w 16 r., i Jana w 13 r. oraz zmarłych z rodz. Wilczków, 

Lipowskich, Celińskich i Popielarskich – of. rodzina
7.00 1. + Jadwigę i Konstantego Polkowskich, zmarłych z rodz. Po-

lkowskich, Podgórzaków, Szkupów, Stachowiczów, Sawickich  
– of. córki Elżbieta i Teresa

2. + Bohdana Nowaka – of. sąsiadki z klatki schodowej
3. + Janinę Tymosiak – of. sąsiedzi z klatki

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 17
18.00 1. Gregorianka (zakończenie): + Jerzego Raszuka

2. + Józefa i Mariannę 
3. + Mariannę Rucińską – of. rodzina Krzewniaków
4. +Stefana Dąbrowskiego w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu

Środa 31 marca 2021 r.
WIELKA ŚRODA

1. czytanie (Iz 50, 4-9a) Proroctwo o cierpiącym słudze Boga
Psalm (Ps 69 (68), 8-10. 21-22. 31 i 33-34 (R.: por. 14c))

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie
Ewangelia(Mt 26, 14-25) Zdrada Judasza

6.30 1. + Janinę Tymosiak – of. Wspólnota Różańca Nieustającego
2. + Krystynę Konopka – of. szwagierka Danuta

7.00 1. + Jadwigę Grażynę Woźną – of. sąsiedzi
2. + Janinę Ulecką w 14 r. i Halinę Boguszewską – of. rodzina
3. + Edwarda Murawskiego – of. siostra
4. + Teresę Krukowską

17.00 Różaniec św. Józefa
17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:

I. Dziękczynno-błagalna w intencji Anny w 23 rocznicę urodzin  
z prośbą o zdrowie i opiekę św. Józefa – of. mama

II. Dziękczynno-błagalna w intencji 71 rocznicy urodzin Jerzego 
oraz w 24 rocznicę urodzin Wojciecha o Boże błogosławieństwo 
i opiekę św. Józefa

III. Za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 IV. O uwolnienie Leszka z choroby alkoholowej przez wstawien-
nictwo św. Józefa

V. + Danutę – of. rodzina
VI. + Zofię w 2 r. – of. córka Bożena Olędzka
VII. Za dusze zmarłych z rodz. Kosmalskich i Ciozdów
VIII. + Roberta i Tadeusza Wilczura i zmarłych rodziców z obu stron 

rodziny – of. mama
IX. + Czesławę Zalewską – of. Klub Seniora
X. Za zmarłych chórzystów: + Zbigniewa Kulmę, Jadwigę Sęko-

wiak, Adama Bożymowskiego, Zofię Zalewską, Teresę Sawicką, 
Janusza Myszkę

XI. + Henryka (ojca) i Henryka (syna) – of. siostra
XII. + Jadwigę Wiśniewską – of. sąsiedzi
XIII. + Elżbietę Błalik
XIV. + Ryszarda Wardulińskiego – of. córka
2. + Teresę Krukowską
3. + Mariannę Partyn w 23 r. i za zmarłych rodziców  

z obu stron rodziny – of. mąż
4. + Janinę Czarnocką w 2 r. i Henryka Czarnockiego w 44 r.  

– of. córka Wiesława Szczepanik
5. + Tadeusza Rucińskiego w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu
6. + Jerzego Burskiego w 7 dz. – of. rodzina 
Różaniec wynagradzający za Ojczyznę (4 części)

19.00 Krąg biblijno-liturgiczny i Nieszpory [godz. 20.30] (dolny kościół)
Czwartek 1 kwietnia 2021 r.

WIELKI CZWARTEK - pierwszy czwartek miesiąca
1. czytanie (Wj 12, 1-8. 11-14) Przepisy o wieczerzy paschalnej

Psalm (Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18 (R.: por. 1 Kor 10, 16))
Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela

2. czytanie (1 Kor 11, 23-26)
Ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie

Ewangelia(J 13, 1-15) Do końca ich umiłował
18.00 MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

1. Gregorianka (rozpoczęcie): + Jana Remiszewskiego – of. żona 
z rodziną

2. + Longina w 26 r. od śmierci – of. żona
3. + Stanisława Demianiuka w 13 r. oraz Elżbietę i Kazimierza 

Pyrzanowskich i zmarłych z rodz. Demianiuków i Ilczuków  
– of. rodzina

4. + Jadwigę Boruc w 8 r. – of. syn z rodziną
5. + Rodziców, dziadków, chrzestnych, krewnych i zmarłych kapła-

nów – of. Maria Mikołajczuk
6. + Franciszka z racji urodzin – of. dzieci
7. + Brata Krzysztofa Wierczuka w 1 r. 
8. W intencji kapłanów posługujących w naszej parafii o dar 

męstwa i pobożności oraz Bożego błogosławieństwa i opieki  
św. Józefa w pracy duszpasterskiej

Piątek 2 kwietnia 2021 r.
WIELKI PIĄTEK - pierwszy piątek miesiąca

1. czytanie (Iz 52, 13 – 53, 12) Przebity za nasze grzechy
Psalm (Ps 31 (30), 2 i 6. 12ab i 13. 15-16. 17 i 25 (R.: por. Łk 23, 46))

Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego
2. czytanie (Hbr 4, 14-16; 5, 7-9)

Chrystus stał się sprawcą zbawienia dla wszystkich, którzy Go słuchają
Ewangelia(J 18, 1 – 19, 42)  

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa
8.00 Jutrznia z Godziną Czytań 
18.00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

Sobota 3 kwietnia 2021 r.
WIELKA SOBOTA - pierwsza sobota miesiąca

8.00 Jutrznia z Godziną Czytań
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Informacje o życiu parafii (28.03)Niedziela 4 kwietnia 2021 r.
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

(czytania ze Mszy Świętej w dzień)
1. czytanie (Dz 10, 34a. 37-43)

Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu
Psalm (Ps 118 (117), 1b-2. 16-17. 22-23 (R.: por. 24))

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy
Albo: Alleluja  

2. czytanie (Kol 3, 1-4) Dążcie tam, gdzie jest Chrystus
albo 2. czytanie (1 Kor 5, 6b-8)  

Wyrzućcie stary kwas
Sekwencja 

Ewangelia(J 20, 1-9)  
Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

20.00 WIGILIA PASCHALNA (3.04)
1. Gregorianka: + Jana Remiszewskiego – of. żona z rodziną
2. + Janinę w 17 r. i Eugeniusza – of. Wójcik
3. + Ryszarda z racji imienin i Mariannę Alaba w 6 r. – of. Teresa 

Alaba
4. Dziękczynna w 22 r. chrztu Agatki – of. Leszek Popek
5. + Ks. Mieczysława Onyśka – of. uczennica
6. + Zdzisławę Olędzką w 6 r., Natalię, Eugeniusza, Mariannę, Jana, 

zm. z rodz. Kukawskich, Kaczyńskich, Koprowskich i Kamińskich 
– of. brat Bogusław

7. Dziękczynno-błagalna w intencji Macieja i Michała o wypełnie-
nie woli Bożej – of. Joanna Kozioł

8. + Tadeusza Mitrzaka – of. siostra
6.00 1. REZUREKCJA – w intencji Parafian
8.30 1. Gregorianka: + Jana Remiszewskiego – of. żona

2. + Genowefę w 6 r. i Jana Michalskich oraz zmarłych z obu stron 
rodziny – of. Michalscy

3. + Aleksandrę, Józefa, Wiktora, Eugeniusza, Stanisławę, Zyg-
munta, Lucjana i zmarłych z rodz. Sysików i Montewków

10.00 1. + Honoratę Wardulińską – of. syn i synowa
2. Kółko Różańcowe nr 21 i nr 23 w Strzale: o Boże błogosławień-

stwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla sióstr z Kółek Różańco-
wych – of. Zelatorka Kółek Różańcowych

11.30 1. Dziękczynno-błagalna z okazji 5 urodzin Aleksandry z prośbą 
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa  

– of. mama
2. + Stefana Gębarzewskiego w 10 r. śmierci – of. córka
3. + Sławomira Thel w 9 r. i Edwarda Thel w 10 r.

13.00 1. Dz. bł. w intencji wnuczki Kingi w 1 r. urodzin z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę św. Józefa na dalsze lata życia  
– of. babcia

16.30 1. + Jadwigę, Grzegorza, Władysławę, Aleksandra, zm. z rodziny
18.00 1. + Henryka Stanisławowskiego – of. żona
Nieszpory Niedzieli Zmartwychwstania – Nowenna do Miłosierdzia Bożego 

– adoracja Jezusa do godz. 20.30 

 Q DZIŚ 28 MARCA (Niedziela Palmowa):
•	 Poświęcenie palm na każdej Mszy Świętej. Przed kościołem młodzież  

z Oazy rozprowadza własnoręcznie wykonane palmy. Dobrowolne 
ofiary składane przy tej okazji zostaną przeznaczone na wsparcie 
ubogich rodzin w parafii i jako dofinansowanie wyjazdu młodych na 
rekolekcje oazowe.

•	 Spotkanie i Adoracja Najświętszego Sakramentu z udziałem kandyda-
tów do bierzmowania o godz. 15.30.

•	 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym po zakończeniu Mszy Świętej  
o godz. 18.00.

•	 Wieczór Chwały o godz. 19.30.
•	 Nieszpory niedzielne o godz. 20.00 w dolnym kościele.
•	 Na stronie www.diecezja.siedlce.pl może pobrać tekst Siedleckiej Dro-

gi Krzyżowej do indywidualnego odprawienia.
QQQ

 Q Msze Święte na rok 2022 będzie można zamówić od poniedziałku  
12 kwietnia br.

 Q KATECHEZA PASCHALNA i spotkanie dla osób, które chcą czytać 
czytania i śpiewać psalmy w trakcie Triduum Paschalnego w Wielki Po-
niedziałek o godz. 19.00 w dolnym kościele.

 Q KRĄG BIBLIJNO-LITURGICZNY we środę 31 marca o godz. 19.00  
w dolnym kościele.

 Q IDŹCIE DO JÓZEFA, ON WAM DOPOMOŻE – środowa nowenna
17.00 – różaniec św. Józefa
17.45 – pieśń, odczytywanie intencji z kartek, litania do św. Józefa
18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez czci-
cieli św. Józefa – intencje na tę Mszę Świętą zapisujemy w tygodniu  
w zakrystii w Księdze Intencji Nowennowych;
po liturgii mężczyźni z grupy Cristeros prowadzą różaniec za Ojczyznę.

 Q Trwa NAWIEDZENIE RODZIN PRZEZ FIGURĘ ŚW. JÓZEFA. Rodziny, 
które chcą przyjąć figurę, mogą zapisać się do kalendarza peregrynacji 
w zakrystii (terminy na maj). Przy figurce będą wyłożone do zabrania ze 
sobą modlitewnik do św. Józefa i kolorowanka ze św. Józefem dla rodzin 
z dziećmi.

 Q Katechezy chrzcielne dla rodziców i chrzestnych będą się odbywały 
w niedziele kwietnia począwszy od 11 kwietnia o godz. 19.00.

 Q Wierni, którzy mają pragnienie udziału w Rekolekcjach Oddania 
Życia Jezusowi przez Maryję w dniach 28.04-31.05 br. mogą się zgła-
szać do zakrystii lub bezpośrednio do ks. Ireneusza (tel. 500 636 490).

 Q WEŹ I CZYTAJ – książki religijne, modlitewniki do św. Józefa i inne 
dewocjonalia do nabycia w przedsionku kościoła.

 Q PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS rozprowadza w przedsionku kościo-
ła baranki, świece, kartki i inne artykuły wielkanocne. Uzyskany dochód 
przeznaczony jest na pomoc najbardziej potrzebującym.

 Q Ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego można składać do puszki znaj-
dującej się przy krzyżu.

W „Echu Katolickim”
•	 Zburzone pomniki, grzech i piekło tematem tabu, „cieniowanie” teologii 

krzyża - czy grozi nam zachodni wirus tzw. kultury negacji? 
•	 Zbawienie przychodzi przez Krzyż. O największym na świecie dowodzie 

miłości mówi znany ewangelizator ks. Krzysztof Kralka.
•	 Jak naprawdę wyglądała męka Jezusa? O wizjach bł. Katarzyny Em-

merich. 
•	 Tekst rozważań Drogi Krzyżowej.
•	 Czy ogłoszony przez papieża Rok Rodziny okaże się receptą na dotyka-

jące je kryzysy?

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: 
Zapowiedzi

Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich pomiędzy wymienionymi narze-
czonymi ma obowiązek powiadomić o tym kapłana pracującego w parafii. 

l Konrad Wiśniewski, kawaler z parafii Miłosierdzia Bożego w Siedl-
cach i Magdalena Aleksandra Borkowska, panna z parafii tutejszej 
– zapowiedź 2

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Stanisława Wiesława Szoplik

+ Jerzy Jan Burski 

l Paweł Miętus, kawaler z parafii tutejszej i Maria Małgorzata Dobro-
wolska, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 1
l Bogumił Zakrzewski, kawaler z parafii NMP Częstochowskiej w Łabę-
dzu i Ewa Brulińska, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 1  

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:
l z ul. Jagiełły – 100 zł 
l z ul. Żytniej – 100 zł
Na kwiaty do Grobu Pańskiego:
l KŻR nr 11 – 70 zł 
l KŻR nr 16 – 100 zł 

l KŻR nr 20 – 70 zł
l KŻR – Żytnia wieś – 50 zł 

Dziękujemy osobom, które 
składają ofiary na tacę i wpła-

cają na konto parafialne. 



Strona 5 OPIEKUN nr 13 28 marca 2021 r.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 2
Wielkanoc
Przez całą Wielką Sobotę nie sprawuje się Mszy świętej. Tego dnia 

sprawowana jest jedynie Liturgia Godzin. Dopiero późnym wieczorem, po 
zapadnięciu zmroku, rozpoczyna się świętowanie Wielkiej Nocy poprzez 
najuroczystszą i najpiękniejszą liturgię całego roku – Wigilię Paschalną. Po 
zapadnięciu zmroku rozpoczynamy już świętowanie największego wyda-
rzenia w dziejach świata – zmartwychwstania Chrystusa. Wielkanocny cha-
rakter tej liturgii odzwierciedla również biały kolor szat liturgicznych. Wierni 
przynoszą ze sobą świece. W świetle bowiem odnajdujemy symbol samego 
Jezusa Chrystusa. On sam powiedział o Sobie: Ja jestem światłością świa-
ta. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło 
życia (J 8,12). Tego dnia Kościół oddaje Chrystusowi najwyższy hołd jako 
Temu, który jest „światłością świata”. Kapłan poświęca ogień. Od niego za-
pala szczególną świecę wielkanocną zwaną paschałem, która jest znakiem 
samego Chrystusa. Następnie słuchamy Orędzia Wielkanocnego i uczestni-
czymy w składającej się z 9 czytań liturgii słowa. Po homilii jest poświecenie 
wody chrzcielnej. Od pierwszych wieków chrześcijaństwa właśnie w tę noc 
Wigilii wielkanocnej prowadzono katechumenów do chrztu świętego. Dla 
przypomnienia wiernym ich dnia chrztu świętego, jego dobrodziejstw, ale 

także zobowiązań, jakie ten sakrament na wyznawców Chrystusa nakłada, 
obrzęd poświęcenia wody chrzcielnej kończy wspólne odnowienie przy-
rzeczeń chrzcielnych. Całość obrzędów Wigilii Paschalnej dopełnia liturgia 
eucharystyczna, mająca charakter wybitnie paschalny. Wskazuje na to 
prefacja, odpowiednie fragmenty Modlitwy Eucharystycznej przewidziane 
na tę noc i radosne Alleluja, którym kończy się cała liturgia. Adorujemy na-
szego Boga Zmartwychwstałego, naszego Zbawiciela, który otworzył nam 
niebo, abyśmy mieli życie wieczne.  (GŁ-K)

TRIDUUM PASCHALNE 

 Q Wielki Czwartek
Nie ma Mszy Świętych porannych. W katedrze siedleckiej Msza Krzyżma 
o godz. 10.00.
18.00 – MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ
19.30-22.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Przechowania

 Q Wielki Piątek
7.30 – 17.45 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
7.45 – przygotowanie do Liturgii Godzin
8.00 – Jutrznia z Godziną Czytań
14.00 – Droga Krzyżowa prowadzona przez Koła Żywego Różańca
15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego prowadzona przez Małych Rycerzy 
Miłosiernego Serca Jezusowego
18.00 – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
Modlitwy nowenny do Bożego Miłosierdzia
Od 19.30 przez całą noc – Adoracja Krzyża i Chrystusa w Grobie Pańskim 
(całonocne czuwanie podejmują członkowie Domowego Kościoła)

 Q Wielka Sobota
7.30 – 19.30 – Adoracja Krzyża i Chrystusa w Grobie Pańskim
7.45 – przygotowanie do Liturgii Godzin
8.00 – Jutrznia z Godziną Czytań
15.00 – modlitwy nowenny do Bożego Miłosierdzia
18.00 – wspólny różaniec i rozmyślanie nad tajemnicami różańca (pierw-
sza sobota miesiąca)

 Q Niedziela Zmartwychwstania
20.00 (dn. 3.04.2021 r.) – WIGILIA PASCHALNA
Adoracja Jezusa do północy
6.00 – REZUREKCJA z procesją wokół kościoła
Msze Święte o godz. 8.30; 10.00; 11.30; 13.00;16.30; 18.00.
19.00 NIESZPORY na zakończenie Triduum Paschalnego w kościele; na-
stępnie adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.30 – w trakcie 
modlitwy nowenny do Bożego Miłosierdzia
Zachęcamy do udziału w adoracji wraz z wspólnotami w Wielki Piątek.  
Podobnie będzie wyglądała adoracja w Wielką Sobotę (bez Drogi Krzyżowej).
8.00 Liturgia Godzin;
9.00 Koła Żywego Różańca 1,2,9,13;
10.00 Domowy Kościół;
11.00 Koła Żywego Różańca 4,5,11,16;
12.00 Koła Żywego Różańca 12,14,17,18;
13.00 Koła Żywego Różańca 3,6,10,22;
14.00 Droga Krzyżowa, Koła Żywego Różańca 7,8,15,23;
15.00 Czciciele Miłosierdzia Bożego;
16.00 Koła Żywego Różańca 19,20,24;
17.00 Koła Żywego Różańca 21,25,26.

Program celebracji Triduum Paschalnego

Prymas kardynał Stefan Wyszyński: 
Młodzież wierna Chrystusowi (cz. 13)

Ponowimy więc wołanie, którego echa dochodzą nas dziś od stóp Ja-
snej Góry: „Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach naszych królowanie 
Syna Twego, Jezusa Chrystusa... Przyrzekamy bronić czci Imienia Bożego... 
Przyrzekamy wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości 
ku Tobie... Przyrzekamy strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich 
i ojczystych...

Królowo Polski - przyrzekamy”. Amen.
Komańcza, wrzesień 1956

*  Teksty zaczerpnięto z „Królowo Polski przyrzekamy”. Wydawnic-
two im. Stefana Wyszyńskiego, „Soli Deo”, Warszawa 2006

 Q Spowiedź w Wielkim Tygodniu
Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy – w trakcie Mszy Świę-

tych i dodatkowo dyżur spowiedniczy w godzinach 9.00 – 10.00 oraz 
15.00 – 18.00. W trakcie dyżuru popołudniowego będzie trwała adoracja 
Najświętszego Sakramentu w ciszy.

Wielki Czwartek – od godz. 17.00 do 18.00 oraz od 21.00 do 22.00.
Wielki Piątek – od godz. 9.00 do 12.00; od godz. 15.00 do 18.00;  

od godz. 19.30 do 22.00.
Wielka Sobota – od godz. 15.00 do 18.00.

 Q W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. W Wielką Sobotę post jest 
bardzo zalecany.

 Q W czasie Triduum Paschalnego zachęcamy do udziału Liturgii Go-
dzin i w adoracji Jezusa.

W czasie adoracji Krzyża w Wielki Piątek nie będzie podchodzenia 
wiernych do krzyża i ucałowania. Po zakończeniu Liturgii Męki Pańskiej 
do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej Krzyż będzie wystawiony do adoracji. 
Należy w tym czasie przyklękać przed nim tak jak czynimy to przed Naj-
świętszym Sakramentem.

W Wielki Piątek rozpoczynamy Nowennę do Bożego Miłosierdzia.
Na Wigilię Paschalną zabieramy świece.

 Q Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę będzie się odbywało  
w kościele i przed kościołem na schodach i na placu wokół figury Chrystu-
sa Miłosiernego (zachowujemy wymagany dystans społeczny). W trakcie 
obrzędu nastąpi również poświęcenie wody. Każdy kto potrzebuje wody 
święconej przynosi zwykłą wodę z domu w swojej butelce. 
Poświęcenia pokarmów i wody będą o godzinach: 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00. Jeśli jest potrzeba, by kapłani poświęcili po-
karmy i wodę na wioskach, prosimy o środki transportu na godz. 9.00.

zdjęcie z 11.04.2020 r.
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Wzorze pracujących – módl się za nami

PO LOCKDOWNIE

Praca jest obowiązkiem każdego człowieka  
i święty Józef nie był z niego zwolniony, chociaż 
Bóg wybrał Go na Opiekuna Syna Bożego. Jako 
cieśla ciężko pracował na utrzymanie Świętej 
Rodziny. Zakosztował niepewności jutra i trudu 
podejmowanego wysiłku. Z pewnością Jezus 
pomagał swemu Opiekunowi jako dorastający 
młodzieniec i jako dorosły mężczyzna, ale głów-
ny ciężar spoczywał na Józefie.

Praca Józefa jest bezsłownym znakiem miło-
ści do Maryi i Jezusa. To piękny wzór dla ojców, 
dla mężczyzn. W dzisiejszym świecie bardzo 
często obserwujemy ich niedojrzałość, brak 
odpowiedzialności. Decydując się na założenie 
rodziny, na potomstwo, często przez brak zdol-
ności do podjęcia trudu pracy, nie są w stanie 
zapewnić swojej rodzinie bezpieczeństwa.  
A święty Józef, chociaż jego serce przeniknięte 
jest kontemplacją, to jest jednocześnie czło-
wiekiem twardo stąpającym po ziemi. Bo mi-

łość to nie są tylko piękne słowa, deklaracje, ale 
przede wszystkim codzienna odpowiedzialność, 
to codzienny trud i obowiązek. Podobnie życie 
duchowe to nie wzruszenia, emocje (choć mogą 
czasami nam towarzyszyć), ale to codzienna 
praca nad sobą, to codzienna współpraca z ła-
ską Pana Boga, by dokonywał się jego wzrost 
i rozwój. U świętego Józefa widzimy harmonię 
pomiędzy życiem wewnętrznym, modlitwą,  
a pracą fizyczną. Niech święty Józef będzie dla 
nas wzorem, abyśmy taką równowagę umieli 
zachować także w naszym życiu i nie popadli  
w aktywizm, w którym brak jest miejsca na 
życie duchowe.

Módlmy się za ludzi ciężko pracujących na 
utrzymanie siebie i własnej rodziny, by ich 
praca umożliwiła godne życie. Prośmy Boga 
szczególnie za bezrobotnych, by znaleźli nale-
żyte zajęcie i mogli zapewnić utrzymanie swym 
najbliższym. (AZ) cdn.

Wielka radość, skończył się lockdown. Po epidemii 
wszystko wraca do normy. Rodzina z dwojgiem 
dzieci udaje się na niedzielny obiad do restauracji. 
Do stolika podchodzi kelner i oznajmia:
 – Dziś, z racji zakończenia epidemii, dzieci jedzą 
u nas za darmo. Płacą tylko dorośli. Co państwo 
zamawiacie?
Sprytny tata odpowiada:
 – To dla mnie i dla żony poproszę wodę mineral-
ną, a dla córek dwa piwa oraz cztery kotlety scha-
bowe z ziemniakami i surówką.
SKOMPLIKOWANE MENU
Przy sąsiednim stoliku w restauracji zajmuje miej-
sce młoda para. Podchodzi kelner:
 – Co dla państwa?
 – Poszę pana, nie jadamy jajek, ryb, sałatek, mię-
sa, ani glutenu. Co może nam pan zaproponować?
 – W takiej sytuacji chyba tylko taksówkę...
WIEK KOBIETY
Młody chłopak radzi się starszych mężczyn:
 – Podoba mi się nasza sąsiadka, pani Krysia. Jest 
chyba wolna, ale nie wiem jak kulturalnie zapytać 
ją ile ma lat?
 – Zapytaj ją tak: „A jak długo już pani jest taka 
młoda?”
MĄŻ
Przed blokiem zebrały się sąsiadki i omawiają bie-
żące sprawy:
 – Właściwie to po co pani Gieni spod „ósemki” 
potrebny jest mąż? Jest taka zaradna.
 – Potrzebny, potrzebny… aby była szczęśliwa, 
kiedy go nie ma w domu!
CZAPKA
Przyszła wiosna. Na Podhalu redyk, czyli pierwsze 
wyprowadzenie owiec na doliny. Młodzi pasterze 
pilnują dużego stada, wygrzewają się na wiosen-
nym słońcu i rozmawiają:
 – Tak se myślę Jasiek, co by to było, jakbym ci 
ucho obcioł. Widziałbyś wtedy, czy nie?
 – Widziałbym, Stachu.
 – A jak bym ci obciął drugie ucho, to też widział-
byś, czy nie?
 – Nie widziałbym.
 – A czemu?
 – Bo by mi czapka na oczy spadła!

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
 Nie zmusza do wiary w siebie, ale pro-

ponuję tę wiarę jako odpowiedź na nasze 
najważniejsze potrzeby i pragnienia. Wiara 
konkretnego człowieka nie jest wyznaczni-
kiem tożsamości Jezusa. On jest Synem Bożym  
i Zbawicielem wszystkich ludzi niezależnie od 
tego, czy w Niego wierzę. Moja wiara sprawia, 
że Jezus jest Zbawicielem dla mnie. Wjazd 
Chrystusa do Jerozolimy jest jasną deklaracją 
Jego tożsamości. Wzywa do dokonania wybo-

ru: wierzę bądź nie wierzę? Obojętność jest 
wyrazem niewiary. 

Jezus zwyciężył, przegrywając. W ten sposób 
dał nam lekcję, że nie każde nasze zwycięstwo 
jest prawdziwym zwycięstwem i nie każda na-
sza porażka jest prawdziwą porażką. Gałązki 
palmowe, z którymi idziemy dziś za Jezusem, 
oznaczają zwycięstwo, bo Pan miał swoją śmier-
cią pokonać śmierć i w zwycięskim znaku krzyża 
zatryumfować nad diabłem (św. Augustyn). 
Niech Jezus zwycięża w nas!  xIJ 

Przyjdź i zbaw nas Panie Jezu Chryste

Czym jest Liturgia Godzin? 
Misterium Chrystusa, Jego Wcielenie i Pas-

cha, które celebrujemy w Eucharystii zwłaszcza 
podczas niedzielnego zgromadzenia, przenika  
i przemienia czas każdego dnia przez celebrację 
Liturgii Godzin, Officium divinum. Ta celebracja 
jako wyraz wierności zaleceniom apostol-
skim, by „nieustannie się modlić” (1 Tes 5, 17; 
Ef 6, 18), jest tak pomyślana, aby wszystkie 
pory dnia i nocy uświęcać przez uwielbienie 
Boga. Jest ona „publiczną modlitwą Kościoła”, 
w której wierni (duchowni, zakonnicy, zakonni-
ce i świeccy) sprawują królewskie kapłaństwo 
ochrzczonych. Liturgia Godzin celebrowana „we-
dług formy zatwierdzonej” przez Kościół „jest... 
prawdziwie głosem Oblubienicy przemawiającej 
do Oblubieńca. Co więcej, jest to modlitwa Chry-
stusa i Jego Ciała zwrócona do Ojca”.

Liturgia Godzin powinna stać się modli-
twą całego Ludu Bożego. W niej sam Chrystus 
„urząd kapłański wykonuje nadal przez swój 
Kościół” każdy uczestniczy w niej według 
miejsca w Kościele i okoliczności życia: pre-
zbiterzy jako pełniący posługę duszpasterską, 
ponieważ są powołani do wiernego trwania 
na modlitwie i służenia Słowu; zakonnicy  
i zakonnice przez charyzmat swego życia kon-
sekrowanego; wszyscy wierni według swoich 
możliwości. Duszpasterze niech się starają 
w niedziele i uroczyste święta odprawiać 

w kościołach z udziałem wiernych główne 
Godziny, zwłaszcza Nieszpory. Zaleca się, 
aby i świeccy odmawiali brewiarz czy to  
z prezbiterami, czy na swoich zebraniach, 
czy nawet indywidualnie. Celebracja Litur-
gii Godzin wymaga nie tylko zharmonizowa-
nia głosu z modlitwą serca, lecz także troski  
„o głębsze poznanie liturgii i Pisma świętego,  
a zwłaszcza psalmów.

Hymny i modlitwy wstawiennicze Liturgii 
Godzin wpisują modlitwę psalmów w czas Ko-
ścioła, wyrażając symbolikę pory dnia, okresu 
liturgicznego czy celebrowanego święta. Po-
nadto czytanie słowa Bożego w każdej Godzinie  
(z responsoriami czy troparionami, które po nim 
następują), a w niektórych Godzinach czytania 
Ojców Kościoła czy mistrzów życia duchowego, 
objawiają głębiej sens celebrowanego miste-
rium, pomagają lepiej zrozumieć psalmy i przy-
gotowują do modlitwy wewnętrznej. W ten spo-
sób lectio divina, podczas której słowo Boże jest 
czytane i rozważane, by stało się modlitwą, jest 
zakorzeniona w celebracji liturgicznej.

Liturgia Godzin, która jest jakby przedłuże-
niem celebracji eucharystycznej, nie wyklucza, 
ale domaga się na zasadzie komplementarności 
różnych form pobożności Ludu Bożego, szcze-
gólnie adoracji i kultu Najświętszego Sakra-
mentu. (zobacz: KKK 1174-1178)


