
 

 

 

 

 

 

 
Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie! 

Hosanna na wysokościach! (Psalm 118) Niedziela Palmowa to ostatnia niedziela 

przed Wielkanocą. Należy do najstarszych świąt w tradycji Kościoła, znanych już 

w IV wieku, a więc od momentu uznania chrześcijaństwa za oficjalną religię. 

Obchodzona jest na pamiątkę triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. 

Mieszkańcy miasta witali Jezusa z wielką euforią, krzycząc „Hosanna Synowi 

Dawidowemu” i rzucając gałązki palmowe na drogę w dowód uwielbienia. Było to 

nawiązanie do starotestamentalnego Święta Namiotów, kiedy miał miejsce ten 

obrzęd i śpiewano ten Psalm. Okrzyk Hosanna oznacza w języku hebrajskim: 

„Zbaw nas!”. Niedziela Palmowa jest też pierwszym dniem Wielkiego Tygodnia - 

upamiętniającego mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Nazwa 

„Niedziela Palmowa” pochodzi od wprowadzonego w XI wieku zwyczaju 

święcenia w tym dniu ozdobnych palm symbolizujących nie tylko męczeństwo 

Chrystusa, ale także odradzające się życie. W liturgii tego dnia kluczowe są dwa 

momenty: radosna procesja z palmami oraz czytanie - jako Ewangelii - Męki 

Pańskiej według jednego z trzech ewangelistów: Mateusza, Marka lub Łukasza. 

W ten sposób Kościół podkreśla, że triumf Chrystusa i Jego ofiara są ze sobą 

nierozerwalnie związane. Kapłan w Niedzielę Palmową nie przywdziewa szat 

pokutnych, fioletowych, ale czerwone. Procesja zaś ma charakter triumfalny. 

Akcentują to m.in. pieśni, które śpiewa się w czasie święcenia palm i procesji. W 

Polsce wykonywanie palm wielkanocnych ma bogatą tradycję. Związane jest to z 

naszą ludową pobożnością. Niedziela Palmowa nazywana była u nas dawniej też 

Niedzielą Kwietną lub Wierzbną. W tym dniu po sumie odbywały się w kościołach 

przedstawienia pasyjne. Do dziś pasyjne misteria ludowe można zobaczyć w 

Wielki Tydzień w Kalwarii Zebrzydowskiej, oraz pobliskiej - Wejherowskiej. 

Dramatycznie widoczny jest kontrast ukazany w Niedzielę Palmową, pomiędzy 

triumfalnym powitaniem Jezusa, a okrutną śmiercią. Tak może być i w naszym 

życiu. Często jesteśmy traktowani przez naszych bliskich, sąsiadów czy inne osoby 

podobnie jak Jezus – otrzymując najpierw pochwały i komplementy, a za jakiś 

czas słysząc od tych samych ludzi słowa gorzkie, bolące, przynoszące ból i 

zwątpienie. Przypomnijmy sobie wtedy słowa Jezusa: „Przyjdźcie do mnie 

wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. Pan 

przechodzi między nami i zaprasza nas do podążania Jego śladami. Niedziela 

Palmowa daje nam szczególną ku temu okazję. Podobnie jak w muzyce uwertura, 

choć jest tylko wstępem do utworu, streszcza w sobie akcję całego dramatu, tak w 

liturgii Niedziela Palmowa zapowiada całą istotę i obydwie fazy Paschy: uniżenie i 

mękę oraz zmartwychwstanie i chwałę Chrystusa. Elżbieta Korowajczyk 

Wielki Poniedziałek 

11 Kwietnia 

 

06:30 + rodzice: Rozalia, Feliks 

oraz Zygfryd Becker 

 

07:00 + Zbigniew Bolda 

 

Wielki Wtorek 

 12 Kwietnia 

 

06:30 + Brunon w 7 r. śm. i Ur-

szula 

 

07:00 + Stolarscy: Józef i Marta 

Wielka Środa 

  13 Kwietnia 

 

06:30 +  Gertruda Szornak 

 

Wielki Czwartek  

14 Kwietnia 

 

18:00 - O świętość kapłanów 

Wielka Sobota 

  16 Kwietnia 

 

22:00  - za parafian 
 

  NIEDZIELA 
WIELKANOCNA 

 17 Kwietnia 

 

08:00 + Gertruda Hincke w 1 r. 

śm.  
 

10:30  -  O zdrowie dla mamy 

Magdaleny Ciskowskiej 

 

10:30 + Eugeniusz Reimus 

 

16:00 +  ojciec Leon, 

dziadkowie Mach 

 

PONIEDZIAŁEK 

WIELKANOCNY 

18 Kwietnia 

 

08:00 + mąż Eugeniusz, rodzice 

Jaźwińscy 

 

10:30 + dusze w czyśćcu 

cierpiące za wstawiennictwem 

o. Pio 

 

16:00 +  Ciskowski Kazimierz 
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Święte Triduum Paschalne (z łac. triduum, „trzy dni”) – najważniejsze wydarzenie w roku 

liturgicznym, którego istotą jest celebracja misterium paschalnego: męki, śmierci i 

zmartwychwstania Chrystusa. Rozpoczyna się wieczorną Mszą w Wielki Czwartek (Msza 

Wieczerzy Pańskiej), kończy zaś nieszporami  iedzieli Wielkanocnej. Wielki Czwartek to 

wspomnienie  statniej Wieczerzy, którą  ezus spożył ze swymi uczniami.  więty  an w 

 wangelii rozpoczyna opis tego wydarzenia słowami: „ ezus wiedząc, że nadeszła  ego 

godzina przejścia z tego świata do  jca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich 

umiłował”.  o koń- ca, czyli aż do tego ostatniego momentu, ale też i całkowicie. Podczas 

wielkoczwartkowej celebracji możemy zatem zobaczy   ezusa, który całkowicie zaangażował 

się w relację ze swymi uczniami, cho  wiedział, że w  iego zwątpią i w decydującym 

momencie zostawią  o samego. Wyrazem tego zaangażowania jest gest umycia nóg, w 

którym Pan i  auczyciel przyjmuje rolę sługi i tym samym upokarza się przed uczniami. Ten, 

na którego imię powinno zgią  się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych, 

sam zgina kolana przed słabym człowiekiem i obmywa mu nogi.   w dodatku zostawia mu 

swoje Ciało i  rew jako pokarm i napój duchowy, po to, żeby człowiek nie ustał w drodze. W 

wydarzeniach przeżywanych w Wielki Piątek coraz wyra niej możemy dostrzec  oga 

zaangażowanego. Mógł przecież nas zbawi  w jakikolwiek sposób, jednym swoim słowem 

wypowiedzianym z wysokości niebieskiego tronu.  est przecież wszechmocny, nic by  o to 

też nie kosztowało. Moglibyśmy powiedzie  wówczas, że nas nie rozumie, że bawi się 

naszym kosztem. Może właśnie taki jest sens męki i śmierci na krzyżu   óg widzi jak 

wygląda świat po grzechu pierworodnym - świat w którym obecne jest zło i cierpienie. Widzi 

też człowieka, który musi się z tym wszystkim zmaga .   nie chce by  biernym obserwatorem, 

ale schodzi do nas, przyjmuje ludzką kondycję i decyduje się na okrutne cierpienie.  ączy się 

tym samym z każdym ludzkim bólem, lękiem, opuszczeniem, w końcu także - z 

koniecznością przejścia przez bramę śmierci. Czyż można sobie wyobrazi  większe 

zaangażowanie  oga   oga, który dla nas musiał coś poświęci .  oga, którego zbawienie 

człowieka drogo kosztowało.    oga, który z miłości chciał tę cenę ponieś . Podczas Wigilii 

Paschalnej z soboty na niedzielę będziemy zaś mieli okazję dostrzec to zaangażowanie  oga 

już od samego początku dziejów.  est to w końcu noc wspominająca wyjście z  giptu, czyli 

moment, kiedy  óg szczególnie zaopiekował się swoim ludem, nie pozwalając, aby zmarniał 

w niewoli u  araona.  zczególnie rozbudowana liturgia słowa ukaże nam m.in. stworzenie 

świata i przejście przez Morze Czerwone, a także mowy prorockie zapowiadające to, że  óg 

nie zapomni o swoich dzieciach.  apalony Paschał obrazuje nie tylko zwycięstwo Chrystusa, 

ale też ognisty słup światła, który towarzyszył  zraelitom wędrującym przez pustynię.   kolei 

woda chrzcielna przypomni nam o tym, że razem z Chrystusem zostaliśmy zanurzeni, aby 

odrodzi  się do nowego życia, a także o  uchu  więtym, którego otrzymaliśmy, aby był z 

nami na zawsze. Wigilia Paschalna rozpoczyna ponadto świętowanie  martwychwstania. 

Można wówczas przypomnie  sobie inną piękną obietnicę  ezusa: „ ie zostawię was 

sierotami: Przyjdę do was”.  koro  óg tak bardzo się zaangażował i poświęcił wiele dla 

ciebie, to czy nie warto, abyś ty zaangażował(a) się „do końca” w relację z  im? Damian 

Zelewski (zm. 2021 r.) 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Niedziela Palmowa – 10 kwietnia 2022 roku. 

 

1.  zisiejszą  iedzielą Męki Pańskiej [Palmową] rozpoczynamy obchody Wielkiego Tygodnia.  a pamiątkę 

trium alnego wjazdu  ezusa do  erozolimy święcimy palmy. Procesja z palmami od plebanii do kościoła  o 

godz. 10.30. Także dziś w  ościele obchodzimy XXXV    wiatowy  zień Młodzieży. Po Mszy św. o 10.30 

spotkanie w salce młodzieży klas V   i V    w związku z rozpoczęciem przygotowania do przyjęcia 

sakramentu bierzmowania. 

2.  ziś przed kościołem lektorki rozprowadzają własnoręcznie wykonane palmy. 

3.  ziś o godz. 15.00 ostatnie  orzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 

4.  powied  św. we wtorek od 16.30-17.30.  ędzie trzech kapłanów. W Triduum Paschalne spowiedzi nie 

będzie  W poniedziałek, wt-rek, i środę Msze św. tylko rano.  iuro para ialne będzie czynne we wtorek o 

stałej porze, w środę bezpośrednio po koronce, w czwartek nieczynne! 

5. W Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18. Taca na potrzeby para ii. Po liturgii adoracja w 

„ciemnicy” według planu podanego tydzień temu  w biuletynie. Plan adoracji ponadto jest za-mieszczony w 

 nternecie i w gablotce z tyłu kościoła.  achęcamy do zapisania się na adorację nocną. W tym dniu po liturgii 

u ministrantów będzie można odebra  intencję 30-dniowej modlitwy w intencji kapłana.  a kartce będzie 

wypisane jego imię i rok święceń, stosowna modlitwa oraz wskazówki tej krucjaty modlitewnej. 

6. W Piątek Męki Pańskiej adoracja  ajświętszego  akramentu według podanego  porządku. Liturgia 

wielkopiątkowa o godz. 18:00, a po niej adoracja według ustalonego porządku i nocna adoracja indywi-

dualna.  a liturgię przynosimy krzyże z domu. W tym dniu taca przeznaczona jest na utrzymanie miejsc kultu 

w  iemi świętej.  bowiązuje post ścisły – jeden posiłek do syta i dwa lekkie. 

7. W Wielką  obotę adoracja do 21.00.  łogosławieństwo pokarmów o godz. 10, 11, 12.  a poświęcenie 

przynosimy skarbonki z jałmużną wielkopostną. Liturgia Wigilii Paschalnej z odnowieniem przyrzeczeń 

chrzcielnych o godz. 22. Prosimy o przyniesienie świec. Po liturgii procesja rezurekcyjna. Proszę się ciepło 

ubra , bo liturgia będzie trwała ok. 3 godzin. Żywy Różaniec i młodzież  prosimy o przygotowanie na procesję 

chorągwi i sztandarów oraz  eretronu. W kolejne niedziele począwszy od 2 wielkanocnej aż do Wniebowstą-

pienia Pańskiego procesja z  igurą  martwychwstałego odbędzie się przed sumą o 8.00.  a procesję 

zapraszam dzieci do noszenia poduszek. 

8. W   i     więto Msze święte jak w każdą niedzielę. W  iedzielę Wielkanocną o 17.00  ieszpory kończące 

obchód Triduum Paschalnego. 

9. Uroczysta suma odpustowa pod przewodnictwem biskupa Wiesława  zlachetki odbędzie się w Wigilię 

 więta Miłosierdzia  ożego w sobotę 23 kwietnia o godz. 15.00.  s. biskup wprowadzi do świątyni relikwie 

ks. Michała  opo ki i udzieli sakramentu bierzmowania młodzieży klas   i    szkoły ponadpodstawowej.  ie 

będzie procesji eucharystycznej, ale odbędzie się uroczysty ingres do świątyni.  

10. Przy wyjściu można naby  nowy numer „ ościa  iedzielnego” oraz nasz para ialny biuletyn.  

11.  ziękuję za kolektę budowlaną, o iary na sprzątanie kościoła i te wrzucone do skarbony na kwiaty do 

 robu Pańskiego. 

Na owocne przeżywanie obchodów Wielkiego Tygodnia niech nam Bóg błogosławi. 

Ksiądz Proboszcz Sławomir Skoblik 


