
 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

NIEDZIELA PALMOWA                                                              16 (278) 10 KWIETNIA 2022R. 
(do użytku wewnętrznego) 

 

 
 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Wjazd Jezusa do Jerozolimy 
 

Jezus szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. 
Gdy przybliżył się do Betfage i Betanii, ku górze zwanej Oliwną, wysłał 
dwóch spośród uczniów, mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko,  
a wchodząc do niej, znajdziecie uwiązane oślę, którego nie dosiadał żaden 
człowiek. Odwiążcie je i przyprowadźcie. A gdyby was kto pytał: „Dlaczego 
odwiązujecie?”, tak powiecie: „Pan go potrzebuje”». 
Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązy-
wali oślę, zapytali ich jego właściciele: «Czemu odwiązujecie oślę?» 
Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje». 
I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili 
na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do 
zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić rado-
śnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I mówili głosem donośnym: 
«Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie  
i chwała na wysokościach». 
Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: «Nauczycielu, 
zabroń tego swoim uczniom!» 
Odrzekł: «Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą». 
 

HOSANNA 
 

Dzisiejsza niedziela jest wspomnieniem uroczystego wjazdu Pana Jezusa do 

Jerozolimy, witanego jako Króla. Uczniowie i tłum mieszkańców entuzja-

stycznie witali Króla, wielbiąc Boga, skandując: „Błogosławiony Król, który 

przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach”. Wy-

czekiwali Mesjasza – Króla.  

Mieli powody: ucisk, okupacja rzymska, bieda, zniewolenie i… obietnice 

proroków. Przybył Król nie na rydwanie bojowym, ale na źrebięciu oślicy. 

Czy to niedziela chwały, czy raczej męki i śmierci?  
Ta niedziela to dzień Króla, który odda swe życie za owce, by w Jego krwi 

wybieliły swe szaty.  



 

Drodzy Parafianie 
 

Przed nami Wielki Tydzień – 

czas pięknej liturgii paschalnej. 

W ciągu kilku dni przeżyjemy 

spotkanie z Chrystusem we 

wspólnocie Kościoła i praktycz-

nie doświadczymy wszystkich 

sakramentów - począwszy od od-

nowienia przyrzeczeń chrztu św. 

przez sakrament pokuty, Eucha-

rystii, mocy Ducha Świętego, ka-

płaństwa skończywszy na olejach 

św. udzielanych chorym i cier-

piącym. W tym czasie, mimo-

wolnie, zauważymy także jak 

ważny jest sakrament małżeństwa 

i jak ważny jest  związek sakra-

mentalny na drodze do świętości 

życia i zbawienia duszy.   

Po przeżyciach „pustych kościo-

łów”  w ostatnich latach z powo-

du pandemii, mamy wielką oka-

zję i przywilej spotkania się  

z Chrystusem cierpiącym, umie-

rającym i zmartwychwstałym we 

wspólnocie Ludu Bożego w ko-

ściele parafialnym.  

Kapłan tuż przed przyjęciem ko-

munii świętej podczas Euchary-

stii – pamiątki śmierci i zmar-

twychwstania Jezusa, pochyla się 

przed ołtarzem i odmawia  

w ciszy modlitwę przygotowują-

cą go do spożycia – przyjęcia 

Ciała i Krwi Pana: Panie Jezu 

Chryste, Synu Boga Żywego, Ty  

z woli Ojca, za współdziałaniem 

Ducha Świętego, przez swoją 

śmierć dałeś życie światu, wybaw 

mnie przez najświętsze Ciało  

i Krew Twoją od wszystkich nie-

prawości moich i od wszelkiego 

zła; spraw także, abym zawsze 

zachowywał Twoje przykazania  

i nie dozwól mi nigdy odłączyć 

się od Ciebie. 

Cudowna modlitwa, która zawie-

ra cały sens korzystania  

z SAKRAMENTÓW. Cudowna 

modlitwa, która zanurza nas we 

krwi Chrystusa, wybawia nas  

z grzechu i śmierci wiecznej mo-

cą Ofiary Chrystusa. To Jezus 

wyzwala nas z naszych niego-

dziwości, grzechów i ludzkich 

słabości. W dobie wojny, która 

jest tak blisko nas, Ciało Chry-

stusa i Jego Krew stają nie-

odzowną siłą w walce z grze-

chem i ludzką nieprawością. 

Drodzy Bracia i Siostry zwyczaje 

Wielkanoce: palma, koszyczek – 

święconka, oblewany poniedzia-

łek, to bardzo radosne i ze-

wnętrzne oznaki wiary i wielkie-

go pragnienia spotkania się z ży-

jącym Chrystusem. Wielu mło-

dych ludzi jednak ulegając presji 

współczesnego świata, powoli 

gubi sens spotkania z Chrystu-

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



sem, zapomina o zewnętrznych 

znakach wiary, która ubrana  

w tradycje i zwyczaje, mimo 

wszystko, prowadzi nas do spo-

tkania ze Zbawicielem. Niestety 

brak czasu, ciężka praca, osła-

bione relacje międzyludzkie, na-

stawienie na przyjemność i zmy-

słowość i rewolucja technolo-

giczna może sprawić, że Chrystus 

z DOBRA NOWINĄ – EWAN-

GELIĄ, z miłością tak wielką, że 

oddał za nas życie, staje się dale-

ki i obcy współczesnemu czło-

wiekowi. I grzech wtedy zajmuje 

pierwsze miejsce na życiowej 

drodze człowieka. Drogi Parafia-

ninie, jeżeli czytasz te słowa – 

skorzystaj w tym tygodniu  

z pełni łaski jaką Bóg nam udzie-

la podczas Triduum Paschalnego, 

spotkaj Jezusa Chrystus – żywe-

go i prawdziwego, zaproś Go po-

nownie do swego życia osobiste-

go, małżeńskiego, rodzinnego  

i społecznego. Dziś stań się JE-

GO APOSTOŁEM. Pokaż zagu-

bionym i dalekim od Chrystusa 

Jego żywą i autentyczną obec-

ność w Twoim życiu. Skorzystaj 

z darów sakramentów i nieś 

Chrystusa wszystkim, którzy są 

wokół Ciebie. Nie bój się – Chry-

stus jest z Tobą. 
 

Wasz Proboszcz 
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Niedziela Palmowa otwiera 
Wielki Tydzień Męki Pańskiej  
i niesie już w sobie pełny 
wymiar tego Tygodnia.       
Pośród okrzyków rzeszy, 
wśród uniesienia uczniów, 
którzy słowami proroków 
głoszą i wyznają w Nim Me-
sjasza „On jeden, Chrystus, 
zna do końca prawdę swoje-
go posłannictwa; On jeden, 
Chrystus, czyta do końca to, 
co napisali o Nim prorocy.  
W Nim też to wszystko wy-
pełnia się wewnętrzną praw-
dą Jego duszy. On jest wolą  
i sercem w tym wszystkim, 
co w zewnętrznych wymia-
rach czasu jest jeszcze przed 
Nim. On już w tryumfalnym 
wjeździe do Jerozolimy jest 
posłuszny aż do śmierci - do 
śmierci na krzyżu”.  

(J.P. II). 
 

 

 



„OKRUSZKI” 
SŁÓW KS. MARKIEWICZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Panie, oto jestem przy Tobie, 
aby Ci hołd złożyć, wielbić,  
dziękować, miłować, aby  
z Aniołami Tobie towarzy-
szyć.  
 

*   *   * 
 

Dla Jezusa, słodki mi wszelki 
krzyż i cierpienie.  
Chętnie biorę go na siebie, bo 
Go kocham z całego serca. 
 

*   *   * 
 

Miłość jest największą potęgą 
człowieka, która może 
wszystko przezwyciężyć. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 KWIETNIA 
św. Gemma Galgani,  

dziewica 
 

12 KWIETNIA 
św. Zenon, biskup 

św. Juliusz I, papież 
 
 

13 KWIETNIA 
św. Marcin I,  

papież i męczennik 
 

14 KWIETNIA 
WIELKI CZWARTEK 

św. Walerian, męczennik 
 

15 KWIETNIA 
WIELKI PIĄTEK 

święte Anastazja  
i Bazylissa, męczennice 

 

16 KWIETNIA 
WIELKA SOBOTA 

św. Maria Soubirous,  
dziewica i zakonnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

INTENCJA  

ZA MIASTO STALOWA WOLA 
 

kwiecień:  
za duszpasterzy  

i parafie w mieście 

 
 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 

ZE STARYCH KALENDARZY 
 

Gdy w Palmową słońce świeci, 
pełne będą stodoły,  
beczki i sieci. (10.04) 

 

W Wielki Piątek 
dobry zasiewu początek. 

(15.04) 
 
 



 

Dlaczego Ko-

ściół jest świę-

ty? 

Kościół jest 

święty, ponie-

waż jego bu-

downiczym 

jest najświęt-

szy Bóg; 

Chrystus, jego Oblubieniec 

samego siebie ofiarował, żeby 

go uświęcić; Duch Święty go 

ożywia.  

W świętych jaśnieje jego świę-

tość; w Maryi Kościół osiągnął 

pełnię swej świętości. 
 

Kościół zawsze będzie składał 

się z grzeszników, ponieważ 

Bóg wybrał nas, chociaż jeste-

śmy grzesznikami. Jednocześnie 

będzie nas zawsze wzywał do 

świętości, do naśladowania 

przykładu tych ludzi, którzy  

w swoim życiu stali się święty-

mi. Każdy z nas musi się o to 

starać zgodnie ze swoim powo-

łaniem - inaczej małżonkowie,  

a inaczej kapłani i osoby zakon-

ne, które wybrały drogę bezżen-

nej czystości, ubóstwa i posłu-

szeństwa. Osobista świętość po-

lega na naszym w zgodzie z 

normą moralności, jaką w chrze-

ścijaństwie jest miłość Boga  

i bliźniego. 

Tajemnica świętości Kościoła 

pozostaje w ostrym kontraście  

z istniejącym w Kościele zjawi-

skiem grzechu. Kościół jest 

święty, a jednocześnie ciągle po-

trzebuje oczyszczenia.  

Mówiąc inaczej: Kościół  jest 

święty świętością Boga,  

a grzeszny grzesznością swoich 

wiernych. 

(ks. Dariusz Kielar) 
 

 

W sierpniu 1920 roku dwukrot-

ne zjawienie Maryi nad War-

szawą widziały tylko setki ro-

syjskich żołnierzy Armii Czer-

wonej. Dlaczego tylko żołnie-

rze armii bolszewickiej widzieli 

Płaszcz Maryi nad Warszawą 

jako wyrazisty znak Opatrzno-

ści Boga? Maryja stanęła na ich 

drodze i zabroniła dalszego 

czynienia zła. Dlaczego żołnie-

rze rosyjscy odczytali wyraźny 

znak Opatrzności Boga i ucie-

kali spod Warszawy? Przecież 

walczący pod Warszawą żoł-

nierze czerwonej armii pokona-

li wcześniej białe armie admira-

ła Kołczaka i generała Deniki-

na. Przecież wiedzieli, że za nie 

 

CZYTAMY KATECHIZM (32) 
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ZNAK OPATRZNOŚCI BOGA 

) 
 

 



wykonanie rozkazu ataku na 

Warszawę grozi im kara śmier-

ci z rąk bolszewickich dowód-

ców, komisarzy i specjalnych 

oddziałów bezpieki. Rosjanie 

byli prawosławnymi chrześci-

janami i ujrzeli nad Warszawą 

Pokrow Maryi – Płaszcz Opieki 

Maryi chroniący miasto i oj-

czyznę. Każdy prawosławny 

dobrze znał ikony Płaszcza Ma-

ryi – Pokrow Maryi – Maryi 

Matki Orędowniczki i Pośred-

niczki łask, chroniącej ludzi 

płaszczem opieki. Każdy pra-

wosławny uczestniczył w Poko-

rowie – święcie Opieki Naj-

świętszej Dziewicy. Bolsze-

wizm był w Rosji nową herezją 

liczącą zaledwie trzydzieści 

sześć miesięcy. Bolszewicka 

ideologia nie zniszczyła jeszcze 

codziennej duchowości prawo-

sławia. Dlatego prawosławni 

żołnierze Armii Czerwonej po-

znali i zrozumieli znak płaszcza 

opieki Maryi nad Warszawą.   

BK  

 

TRIDUUM PASCHALNE 
 

WIELKI CZWARTEK 
 

To dzień 
ustanowienia 

sakramentów: 
Eucharystii  
i Kapłaństwa.  
Podczas Mszy 
św. rozbrz-

miewa bicie dzwonów, które 
po chwili milknie.  
Cisza ta świadczy o cierpie-
niach wydanego na mękę 
krzyżową Chrystusa.  
Na zakończenie uroczystości 
Eucharystia zostaje prze-
niesiona do ołtarza adoracji, 
zwanej „Ciemnicą”. 
Uroczystości Wielkiego Czwa-
rtku w naszym kościele  
o godzinie: 18.00 

 

WIELKI PIĄTEK 
 

W Wielki Piątek 
nie odprawia się 
Mszy św. Ob-
rzędy składają 
się z trzech czę-
ści: Liturgii Sło-
wa, adoracji 

Krzyża i obrzę-dów Komunii 
św. Milczą organy i dzwony. 

 

 

 



Przed ołtarzem kapłan pada 
na twarz.  
Wielkopiątkową liturgię koń-
czy przeniesienie Najświęt-
szego Sakramentu do kaplicy, 
zwanej Bożym Grobem.  
Monstrancja jest przykryta 
białym welonem na pamiątkę 
całunu, którym spowito ciało 
Jezusa.  
Liturgia Wielkiego Piątku  
w naszym kościele o godzinie: 
18.00 
 

WIELKA SOBOTA 
 

Wierni przez 
cały dzień 

przychodzą, 
aby modlić 
się przy Gro-
bie Pańskim.  
Do kościoła 

przynoszona 
jest „święconka” będąca ko-
szykiem wypełnionym potra-
wami.  
Wieczorem przeżywamy Li-
turgię Wigilii Paschalnej roz-
poczynającą celebrację Zmar-
twychwstania.  
Uroczyste ceremonie Wielkiej 
Soboty naszym kościele o go-
dzinie: 19.00 

 

PLAN ADORACJI  

NAJŚW. SAKRAMENTU 
 

dla PARAFIAN z poszczególnych 

ulic na Wielki Piątek 
 

 6.00 -  7.00 - ulica Siedlanowskiego 
 7.00 - 8.00 - ulica Żeromskiego  

i Orzeszkowej 

 8.00 -  9.00 - ulica Asnyka, Słowac-
kiego, Gałczyńskiego 

 9.00 - 10.00 - ulica Ofiar Katynia 

10.00 - 11.00 - ulica Staffa, Sienkiewi-
cza, Tuwima 

11.00 - 12.00 - ulica Niezłomnych  
i Metalowców 

12.00 - 13.00 - ulica Ks. J. Popiełuszki 

13.00 - 14.00 - ulica Dmowskiego 
14.00 - 15.00 - ulica Podleśna 

15.00 - 16.00 - ulica Kilińskiego, 

Okrzei, Bema, Ciemny Kąt 
16.00 -  17.00 - ulica Piwna, Komu-

nalna, Przemysłowa 

21.00 - 22.00 - Młodzież oazowa  
i młodzież z parafii 

22.00 - 23.00 - Akcja Katolicka i Apo-

stolstwo M. B. Patronki Dobrej Śmier-
ci,  

23.00 - 24.00 - Kościół Domowy,  

24.00 - 2.00 - Bractwo Adoracyjne 
2.00  -  do godzin porannych parafia-

nie i ludzie dobrej woli.  

 

 

PLAN ADORACJI  

NAJŚW. SAKRAMENTU 

dla GRUP ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

i grup duszpasterskich  

na Wielką Sobotę 
 

9.00  -  10.00 - Róża I, II, III oraz 

Apostolstwo Dobrej Śmierci  

 



10.00  -  11.00 - Róża IV, V, VI oraz 

Neokatechumenat  
11.00  -  12.00 - Oaza Dzieci Bożych. 

Oaza młodzieżowa i wszystkie dzieci z 

parafii 
12.00  -  13.00 - Róża VII, VIII,  IX 

oraz Domowy Kościół  

13.00  -  14.00 - Róża X, XI, XII oraz 
Akcja Katolicka i Caritas 

14.00  -  15.00 - Róża XIII, XIV, XV 

oraz Męski Różaniec 
15.00  -  16.00 - Róża XVI, XVII oraz 

Bractwo Adoracji Najświętszego Sa-

kramentu 
16.00  -  17.00 - Róża  XVIII, XIX 

oraz Grupa Zawierzenia  
 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA INWESTYCYJNA 
 

Za tydzień „niedziela inwesty-

cyjna”. Składamy serdeczne Bóg 

zapłać za ofiarność i wszelką 

pomoc. 

Ofiarę „on-line” możemy złożyć 

na parafialne konto: 
 

NADSAŃSKI 

BANK SPÓŁDZIELCZY 

68 9430 0006 0040 

9092 2000 0001 
 

Wszystkim Parafianom i dobro-

czyńcom dziękujemy za składa-

ne ofiary na konto i na tacę na 

utrzymanie i funkcjonowanie 

Parafii i domu zakonnego.  
 

KOŁCHOŹNIKI 
 

 

 

 

 

 

 

Wcześniej urodzeni pamiętają 

czasy, kiedy w domach były ra-

diowe głośniki, zwane „koł-

choźnikami”, z których, poza 

muzyką, płynęła jedyna i słusz-

na propaganda. Ten przekaz 

miał kształtować świadomość  

i ideową jednolitość.  

Mimo, że od tych mrocznych 

czasów minęły dziesięciolecia, 

pozostaje wrażenie, że współ-

czesne „kołchoźniki” nadal 

kształtują obywatelską świado-

mość. Tamte - od współcze-

snych „kołchoźników” różni to, 

że wtedy ludzie nie chcieli tego 

słuchać, ale musieli. Dzisiaj nie 

muszą, ale chcą. A znaczenia 

słowa „kołchoz” – niestety nie-

wielu już rozumie.  

(p-Q) 
 

 

 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

www.stalowawola-michalici.pl; 

  parafia.sw@gmail.com;  


