
    Niedziela Palmowa                               20 Marzec 2016 r.

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO UL. GOŚCINNA 12, 84-120 
CHŁAPOWO , TEL. 58 674 23 23 WWW.PARAFIA.CHLAPOWO.PL 

INTENCJE MSZALNE 21.03 – 28.03

Zapraszamy do uczestnictwa we Mszach Świętych i przystąpienia do 
Sakramentów Świętych w poleconych intencjach. Zauważone błędy prosimy 

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     

PONIEDZIAŁEK – 21 marca

17:00 + Leon i Marta

18:00 + Zofia i Franciszek 
Szomborg

WTOREK – 22 marca

17:00 + Rodzice i dziadkowie

18:00 + Bolesław Bigott - rocznica 
śmierci

ŚRODA – 23 marca

17:00 + Za dusze w czyśćcu 
cierpiące

18:00 + Rodzice Czapp i Ciskowscy

WIELKI CZWARTEK – 24 marca

18:00 - W intencji wszystkich 
kapłanów

WIELKI PIĄTEK – 25 marca

18:00 - Pamiątka Męki Pańskiej

WIELKA SOBOTA – 26 
marca

18:00 - W intencji parafian

NIEDZIELA 
ZMARTWYCHWSTANIA 
PAŃSKIEGO – 27 marca

6:00 - W intencji parafian

10:30 + Rodzice i bracia 
oraz Tomasz Krukowscy

16:00 + Jan Podsiadło

PONIEDZIAŁEK 
WIELKANOCNY - 28 
marca

8:00 + Augustyn, Maria, 
Benedykt Buja oraz Joanna

10:30 + Rodzice, siostra 
Teresa, szwagrowie Roman, 
Józef, Jerzy i Józef Aremke

16:00 + Stanisław Koss

16:00 + Andrzej Okólski - od 
sąsiadów

20.03. 201620.03. 2016



1 CZYTANIE: (Iz 50,4-7)
2 CZYTANIE: (Flp 2,6-11)
EWANGELIA: (Łk 22,14-
23.56)

POCHYLENI NAD SŁOWEM 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ

20 MARZEC 2016 r. 

 

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

Ponieważ trudno jest ogarnąć myślą i wyobraźnią całą Mękę Chrystusa, dlatego skupmy się tym 
razem na jednym aspekcie: na sądzie nad Jezusem i postawą osób, które przyczyniły się do Jego 
skazania. Przypatrzmy się uważniej arcykapłanom, uczonym w Piśmie, Piłatowi, Herodowi i 
tłumom ludu. To ich zmowa i nienawiść doprowadziły do ukrzyżowania Pana. Każdy z nich, w 
mniejszym czy większym stopniu jest za to odpowiedzialny. A może i my także?Motorem całej 
tej sprawy – rozjuszania nienawiści, oskarżenia, podburzania tłumu, lęku Piłata – byli faryzeusze i 
uczeni w Piśmie. Była to swego rodzaju elita polityczno-religijna ówczesnego Izraela. Nie 
sprawowali oni bezpośrednio władzy – ta należała do Wysokiej Rady, ale mieli wielki wpływ na 
decyzje, które tam zapadały i na opinię publiczną. To faryzeusze, wsparci autorytetem uczonych 
w Piśmie, rozpętali kampanię nienawiści przeciwko Jezusowi.Powodem była ich pycha, żądza 
władzy i zadufanie w sobie. Byli to ludzie bardzo religijni i gorliwi, ale ich religijność nie była 
wiarą, lecz sposobem na wygodne życie. Jest to bardzo istotne i aktualne rozróżnienie. Wiara 
jest relacją między człowiekiem a Bogiem, w której człowiek ufnie poddaje się Bogu i pozwala 
Mu się prowadzić. Religijność to relacja między człowiekiem a innymi ludźmi, w której 
wykorzystuje się instrumentalnie Boga i mówienie o Nim, dla osiągnięcia swoich przyziemnych 
celów. Dla faryzeuszów sprawowanie duchowej władzy, rządu dusz, było ważniejsze niż 
pełnienie woli Bożej. Wszystko, co stanęło na przeszkodzie temu celowi, należało zniszczyć, 
nawet Boga. Każdy środek był do tego dobry: kłamstwo, oszczerstwa, przekupstwo, szantaż, 
propaganda, manipulacja tłumami. A wszystko w przekonaniu, że służy się dobrej sprawie –
swojej władzy, która jest rzekomym wybawieniem dla mas. I nie byli oni wcale ostatnimi w 
historii.Inaczej przedstawia się sytuacja Piłata i Heroda. Ich władza była bezsprzeczna, 
potwierdzona autorytetem prawa i siły. Nie musieli uciekać się do podstępów, aby przeforsować 
swoje zdanie. Ich słowo miało moc ustawy, mogli samodzielnie decydować o faktach. ale nikt z 
nich nie wykorzystał swej władzy w dobrej sprawie. Piłat doskonale zdawał sobie sprawę z 
niewinności Jezusa i z gry faryzeuszów. Dał temu głośne i jednoznaczne świadectwo, ale zabrakło 
mu odwagi, aby swego zdania bronić przed atakami faryzeuszów i tłumów. Po prostu: stchórzył i 
skapitulował, dla świętego spokoju ustąpił. Być może uważał, że życie jednego człowieka jest za 
małą stawką, aby się męczyć lub narażać? Łatwiej jest zrobić wyjątek dla swoich zasad, 
przymknąć oko na niesprawiedliwość i ukrzyżować człowieka, niż opierać się naciskom 
fanatycznie i wrogo usposobionych prominentów, których wpływy mogą się kiedyś przydać. W 
ten sposób w całej historii ludzkości przegrano, czy raczej poświęcono albo sprzedano, wiele 
słusznych spraw.A tłumy? Właśnie: tłumy. Istotą tłumu jest to, że każdy, kto się w nim znajduje, 
wyrzeka się swej indywidualności i samodzielnego myślenia, rezygnuje ze swej osobistej 
wolności, godności, praw, zrzeka się odpowiedzialności, nie chce być sobą – za cenę kromki 
chleba lub igrzysk. Niech się dzieje, co chce, albo co chcą, ja się zgadzam, jeśli inni też. Także i ta 
postawa przewija się przez wszystkie wieki.Kto ponosi odpowiedzialność za śmierć Chrystusa? A 
może ja też?

1) Spowiedź św. wielkanocna w naszej parafii: wtorek - od godz. 9:00 - 
10:00 oraz od godz. 16:00 - 18:00.

2) Wielki Czwartek - Mszę św. Wieczerzy Pańskiej odprawimy o godz. 18:00. 
W ciemnicy będziemy adorowali Pana Jezusa do godz. 22:00. Po 
ceremoniach odśpiewamy pierwszą część Gorzkich Żali.

3) Wielki Piątek - adoracja od godz. 9:00. Bardzo proszę Róże Różańcowe

- godz. 9.00 - 1 Róża
- godz. 10.00 - 2 Róża
- godz. 11.00 - 3 Róża
- godz. 12.00 - 4 Róża
- godz. 13.00 - 5 Róża
- godz. 15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia i początek Nowenny przed 
Świętem Miłosierdzia. Odwiedzanie chorych - od godz. 9:00. Ceremonie 
Pamiątki Męki Pańskiej rozpoczniemy o godz. 18:00, a po nich odśpiewamy 
trzecią część Gorzkich Żali. O godz. 22:00 zakończymy adorację. Bardzo 
prosimy strażaków o wartę przy Grobie Pana Jezusa.

4) Wielka Sobota - adoracja od godz. 9:00. Pokarmy wielkanocne święcimy 
od godz. 10:00 do 12:00 co pół godziny. Ze święconką można przynieść 
skarbonkę Caritas. Ceremonie Wielkiej Soboty rozpoczniemy o godz. 
18:00. Przynosimy ze sobą świece. Po ceremoniach nie będzie adoracji, 
natomiast sprzątniemy na Święta kościół. Bardzo proszę mieszkańców ul. 
Władysławowskiej 79 - 113 i Sobótki.

5) Niedziela Zmartwychwstania - adoracja przy Bożym Grobie od godz. 
5:00. Msza św. rezurekcyjna o godz. 6:00. Nie będzie Mszy św. o godz. 
8:00. Na procesję rezurekcyjną będzie potrzebny baldachim.

6) Poniedziałek Wielkanocny - Msze św. odprawiamy jak w niedziele. 
Procesja wielkanocna - przed Mszą św. o godz. 10:30. Nie będzie 
potrzebny baldachim.


