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NIEDZIELA PALMOWA
Z Ewangelii wg św.Mateusza(Mt 21,1-11)
„Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej,
wtedy Jezus posłał swoich uczniów i rzekł im: „Idźcie do wsi, która jest przed
wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i
przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam kto co mówił, powiecie: «Pan ich
potrzebuje, a zaraz je puści»”. Stało się to, żeby się spełniło słowo proroka:
„Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny,
siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy”. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus
polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. A ogromny tłum
słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które Go
poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: „Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, który
przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach”. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe
miasto, i pytano: „Kto to jest?” A tłumy odpowiadały: „To jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei”.
Drodzy Parafianie. Stoimy u progu
najważniejszych i najpiękniejszych dni we
wspólnocie Kościoła. Ewangelie, począwszy od
dzisiejszego dnia, ukazują to, co działo się z
Chrystusem. Dziś wkraczamy razem z Nim do
świętego miasta Jeruzalem, w czwartek będziemy
w Wieczerniku, a później w ogrodzie Oliwnym.
Staniemy po Drodze Krzyżowej na Golgocie i
zatrzymamy się w ciszy nad Jezusowym grobem.
Będziemy tam trwali w ciemności nocy, aż
odkryjemy, że ten grób jest pusty. Wcześniej,
zanim w liturgii Kościoła rozpoczniemy Święte
Triduum Paschalne, Jezus zagości w
zaprzyjaźnionym domu W Betanii. Równolegle
w sercu Judasza będzie rosła myśl o zdradzie.
Przed nami więc najważniejsze wydarzenia.
Liturgia tych dni nie tylko przypomina te
wydarzenia, ale – co dla ludzi wierzących
niezwykle ważne – uobecnia te wydarzenia.
Wydarzenie z Wieczernika, z Golgoty, znad

nowego grobu, rzeczywiście i realnie na nowo
dokonają się w naszej świątyni. To coś
niezwykłego! Ufam, że liturgia tych dni ma moc
przemienić nas, uczestników tej liturgii, podobnie
jak wydarzenia Jezusowej męki, śmierci i
Zmartwychwstania przemieniły uczniów. Z
całego serca zapraszam zatem wszystkich do
kroczenia przez te wielkie dni wraz z Chrystusem.
Oby w tych dniach nasze domy stały się na wzór
domu Jezusowych przyjaciół z Betanii, Marty,
Marii i Łazarza. Niech Jezus odnajdzie w nich
gościnę. Pozwoli na to sakrament pokuty i
pojednania sprawowany w tych dniach obficiej.
Prosimy, spróbujmy skorzystać ze spowiedzi
nieco wcześniej. W kolejnych dniach dajmy się
poprowadzić najpiękniejszej liturgii Kościoła.
Kroczmy w tych dniach, poprzez liturgię, razem z
Chrystusem po Jego drogach. Dojdziemy z
pewnością do pustego grobu. Życzymy pięknych
i duchowo bogatych przeżyć.
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WIELKI PONIEDZIAŁEK – 14.04.2014
7.00 - Za + Agnieszkę Szlisz, + męża Jana, zięcia Bernarda, + szwagierkę Agnieszkę Zwiór, + jej
męża Pawła i ++ z rodziny Szlisz i Gruszka.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm.. z ok. 55 rocz. ur. Jana oraz o błog. Boże dla rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Alicji z ok. 10 rocz. ur. oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
WIELKI WTOREK – 15.04.2014
7.00 - Za + ojca i teścia Sylwestra, ++ jego żony Marię i Jadwigę, + szwagra Antoniego i Piotra
oraz d. w c.
- Do B. Op., MB Bolesnej i św. Rity z prośbą o zdrowie dla synowej Renaty.
18.00 - Za ++ rodziców Marię i Ludwika, ++ 2 synów, ++ teściów i ++ z rodziny i pokrew. z obu
stron oraz d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 66 rocz.. ur. Heleny oraz o błog. Boże i zdrowie dla całej
rodziny.
WIELKA ŚRODA – 16.04.2014
7.00 - Za + Helmuta Tomanek w 1 rocz. śm, ++ rodz. z obu stron i ++ z rodziny Tomanek i
Krok.
- Za + Agnieszkę Poloczek, + męża Pawła i ++ z rodziny.
8.00 - Droga krzyżowa dla dzieci.
18.00 - Za + męża Stanisława Mikę w 23 rocz. śm, ++ rodziców z obu stron, ++ rodzeństwo, +
zięcia Janusza oraz o Boże błog. i zdrowie w rodzinie.
- Za + mamę Jadwigę Nowak, + ojca Huberta, ++ dziadków z obu stron oraz za ++ z rodz.
WIELKI CZWARTEK – 17.04.2014
15.00 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej dla dzieci.
19.00 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej dla dorosłych.
WIELKI PIĄTEK – 18.04.2014
15.00 - Droga Krzyżowa.
19.00 - Liturgia Męki Pańskiej.
WIELKA SOBOTA – 19.04.2014
19.00 - Liturgia Wigilii Paschalnej.
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 20.04.2014
6.00 - Msza św. Rezurekcyjna w intencji Parafian i Gości.
8.30 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 40 rocz. ślubu Teresy i Bolesława oraz 20 rocz. ur. córki
Małgorzaty.
- Za + męża Adama Walczak w 2 rocz. śm., + brata Ks. Stanisława Walczak, ++ rodziców
Antoninę i Józefa Dziczek, ++ teściów Kazimierę i Władysława Pałka.
10.00 - Za + ojca Pawła Glagla, ++ jego rodziców oraz ++ siostry i braci.
- Za + teścia Józefa i ++ z rodziny.
- Do B. Op. z ok. urodzin Ks. Damiana.
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 60 rocz. ur. Marii oraz 30 rocz. ur. syna Sebastiana.
- Za ++ Stefanię i Jana Lendzioszek.
12.15 - chrzest: Miłosz Sindzik, Cezary Żurek.
15.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. synów z rodzinami oraz o błog. Boże i zdrowie dla całej
rodziny Szumskich.
- Za + Władysława Opiło w 30 dzień po śmierci.
16.00 - Nieszpory wielkanocne.
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♦ Niedziela Palmowa Męki Pańskiej rozpoczyna w Kościele Wielki Tydzień.
♦ Dzisiaj o godz. 18.00 Różaniec fatimski i Pokutna Droga Krzyżowa ze

świecami, zapraszamy.
♦ W Wielką Środę o godz. 8.00 spowiedź wielkanocna dla dzieci.
♦ W Wielką Środę po Mszy św. wieczornej będzie wystawienie Najśw.

Sakrament i adoracja do godz. 21.00, w czasie adoracji będzie spowiedź
wielkanocna dla młodzieży i dorosłych.
♦ Od Wielkiego Czwartku rozpoczyna się Święte Triduum Paschalne. Trzy

ostatnie dni Wielkiego Tygodnia są największym świętem w Kościele

TRIDUUM PASCHALNE
♦ WIELKI CZWARTEK – Dzień ustanowienia Sakramentu Eucharystii i

Kapłaństwa. Wszyscy wierni gromadzą się w tym dniu na Mszy św. Wieczerzy
Pańskiej:
O godz. 15.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej dla dzieci.
O godz.19.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej dla dorosłych.
Po Mszy św. przeniesienie Najśw. Sakramentu do ciemnicy i adoracja
do godz. 22.00
♦ WIELKI PIĄTEK - Dzień męki i śmierci Pana Jezusa na krzyżu. W tym dniu

Kościół zgodnie ze starożytną tradycją nie sprawuje Eucharystii. W Wielki Piątek
Kościół rozważa mękę Jezusa Chrystusa i modli się o zbawienie świata.
Od godz. 7.00 - całodzienna adoracja w ciemnicy.
O godz. 15.00 - Droga Krzyżowa
O godz. 19.00- Liturgia Męki Pańskiej
Po liturgii, przeniesienie Najśw. Sakramentu do Bożego Grobu i adoracja
do godz. 22.00.
♦ W Wielki Piątek obowiązuje nas post ścisły (tzn. ilościowy i jakościowy).
♦ Ofiary składane przez wiernych przy adoracji Krzyża Świętego i nawiedzeniu

Bożego Grobu przeznaczone są na utrzymanie kościołów w Ziemi Świętej.

Gazetka Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich

4

♦ WIELKA

SOBOTA – WIGILIA PASCHALNA. Przez cały dzień trwa
adoracja Chrystusa przy Bożym Grobie. Wierni przychodzą do kościoła na
czuwanie i modlitwę oraz na błogosławieństwo pokarmów.

♦ Poświęcenie pokarmów wielkanocnych o godz.:

12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00.
Wielkanocnym darem dzielimy
(będą przygotowane kosze).

się

z

biednymi

i

potrzebującymi

♦ godz. 19.00 Liturgia Wigilii Wielkanocnej (przynosimy świece).
♦ W Wielka Sobotę przypada dzień urodzin ks. Damiana. Msza św. dziękczynna

będzie w Niedzielę Wielkanocną o godz. 10.00.
♦ NIEDZIELA

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – WIELKANOC.
O GODZ. 6.00 MSZA ŚWIĘTA REZUREKCYJNA Z PROCESJĄ.
Następne Msze św. o godz.: 8.30; 10.00; 11.15; 15.00

♦ SAKRAMENT POKUTY – SPOWIEDŹ:

Wielki Poniedziałek, Wtorek, Środa - od 6.30 do 9.00 i popołudniu
od 16.00 do 19.00
Wielki Czwartek, Piątek, Sobota - rano od 7.00 – 10.00 i popołudniu
od 16.00 do 17.00.
Wszyscy wierni do Wielkiego Czwartku powinni być już wyspowiadani.
Okazja do spowiedzi św. będzie jeszcze po zakończonych obrzędach.
♦ KOLEKTA:

I dzień świąt - kolekta specjalna na potrzeby naszej parafii i kościoła.
II dzień świąt - na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
♦ Na wszystkie dni Wielkiego Tygodnia, w których przez liturgię dotykamy

największych tajemnic naszej wiary życzymy wszystkim parafianom i
gościom błogosławieństwa Bożego.
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