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NIEDZIELA P ALMOWA CZYLI MĘKI P AOSKIEJ
Słowa Ewangelii według świętego Marka. (Mk 15, 25-39)
Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał
zabrad. A była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem Jego winy,
tak ułożony: Król żydowski. Razem z Nim ukrzyżowali dwóch złoczyoców, jednego po
prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Tak wypełniło się słowo Pisma: W poczet
złoczyoców został zaliczony.Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali
głowami, mówiąc: Ej, Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz,
zejdź z krzyża i wybaw samego siebie. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie
drwili między sobą i mówili: Innych wybawiał, siebie nie może wybawid. Mesjasz, król
Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli i uwierzyli. Lżyli Go także ci,
którzy byli z Nim ukrzyżowani.
A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O
godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloí, Eloí, lamásabachtháni. To
znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc
to, mówili: Patrz, woła Eliasza.Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na
trzcinę i dawał Mu pid mówiąc: Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go
zdjąd z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha.
A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Setnik zaś, który stał
naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: Prawdziwie, ten człowiek był
Synem Bożym.
przejśd razem z Chrystusem. U Jego boku
MISTERIUM PASCHALNE
Opis Męki Jezusa czytany w Niedzielę Palmową
to nie tylko słowa. To wydarzenie, w którym
uczestniczymy. W kościołach podczas uroczyście
sprawowanych obrzędów Męka Paoska
poprzedzona jest wspomnieniem wjazdu Jezusa
do Jerozolimy i poświęceniem palm. Najpierw
słyszymy radosne „Hosanna” tłumów witających
Jezusa, a za chwilę tragiczne: „Ukrzyżuj”.
Uczestniczymy
w
tych
dramatycznych
wydarzeniach obarczeni naszymi krzyżami
niesionymi cierpliwie przez całe życie.
Wchodząc w misterium Paschy, chcemy je

doświadczyd siły życia i zmartwychwstania.
Duszo Chrystusowa, uświęd mnie. Ciało
Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa,
napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego,
obmyj mnie. Męko Chrystusowa, pokrzep
mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W
ranach swoich ukryj mnie. Nie dopuśd mi
oddalid się od Ciebie. Od złego ducha broo
mnie. W godzinę śmierci wezwij mnie. I każ
mi przyjśd do siebie, abym z
świętymi Twymi chwalił Cię na wieki wieków.
Amen.

I N T E N C J E 26.03.-01.04.2018
WIELKI PONIEDZIAŁEK – 26.03.2018
7.00 - Za dusze w czyśdcu cierpiące
18.00 - Za † Janinę Oczkoś w 1 r. śm., †† z rodziny Oczkoś, Kukiełka, Ploch, d. w c.
- Za † męża Bronisława Jakubczyka, †† rodziców Jana i Józefę Kuleszewicz, †† z rodziny
WIELKI WTOREK – 27.03.2018
7.00 - Za † Erwina , †† z rodziny i dusze w czyśdcu.
11.00 - Pogrzeb † Cymbalista Władysław (ul. Kard. Wyszyoskiego 3/61)
18.00 - Za †† rodziców Jadwigę i Roberta, brata Stefana, †† dziadków z obu str., d. w c.
- Za † Michała Marszałkowskiego, †† z rodziny
WIELKAŚRODA – 28.03.2018
7.00 - Za † Erwina , †† z rodziny i dusze w czyśdcu.
11.00 - Pogrzeb † Thiel Walenty (ul. Osiedle 23)
18.00 - Za † Ryszarda Koprek, †† rodziców, rodzeostwo oraz o bł. B. i zdr. w rodzinie
- Za † siostrę Zofię, †† z rodziny, d. w c.
WIELKI CZWARTEK – 29.03.2018
9.30 - Msza św. Krzyżma w Opolu
15.00 - Msza św. Wieczerzy Paoskiej dla dzieci
19.00 - MSZA ŚW. WIECZERZY PAOSKIEJ
WIELKI PIĄTEK MĘKI PAOSKIEJ – 30.03.2018
7.00 - Godzinki ku czci Męki Paoskiej
15.00 - Droga Krzyżowa w Godzinie Miłosierdzia Bożego
19.00 – LITURGIA MĘKI PAOSKIEJ
WIELKA SOBOTA – 31.03.2018
11.00-16.00 – Błogosławieostwo pokarmów wielkanocnych (co godzinę)
19.00 - LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ (przynosimy świece)
NIEDZIELA WIELKANOCNA – ZMARTWYCHWSTANIE PAOSKIE – 01.04.2018
6.00 - MSZA ŚW. REZUREKCYJNA w int. Parafian i Gości
8.30 - Za † syna Adama, †† z rodzin Wilczek, Zdobylak, † Damiana, siostrę Marię, 2 szwagrów,
d. w c.
10.00- Do B. Op. przez wst. MB Nieustającej Pomocy w int. Sary Esposito z ok. ur., za † mamę
Janinę Ciuchak, teścia Mariana Angielskiego, † ks. Czesława Nagadowskiego, Czesława
Bloch, Katarzynę Szymon
- Za † Franciszkę Warmuz i Stanisławę Chrabąszcz w 2 r. śm., † Franciszka Warmuz
i Piotra Chrabąszcz w k. r. śm., †† z rodziny
11.15- Za † męża i ojca Adama Walczak w 6 r. śm., † brata ks. Stanisława, †† rodz. z obu str.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Sylwii i Marcina z ok. k. r. śl. oraz o bł. B. w rodzinie
15.00- Za † Jadwigę Kaflowską - Stasiak w 3 r. śm.
- Za † Józefa Ochockiego w 4 r. śm., †† z rodziny Ochockich i Stachowskich
16.00 -Nieszpory Wielkanocne

OGŁOSZENIA – 25.03.-01.042018
1. Niedziela Palmowa rozpoczynamy w Kościele Wielki Tydzieo. W tym czasie wspominamy i rozważamy
Mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa.
 Dzisiaj nie będzie nabożeostwa Gorzkich Żali.
 O godz. 19.00 Pokutna Droga Krzyżowa ze świecami, zapraszamy wszystkich parafian.
2. Wszystkie sprawy kancelaryjne prosimy załatwiad do środy włącznie.
3. Od Wielkiego Czwartku rozpoczyna się Święte Triduum Paschalne. Trzy ostatnie dni Wielkiego Tygodnia
są największym świętem w Kościele.
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
4. WIELKI CZWARTEK – Dzieo ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaostwa.
5. Biskup Opolski Andrzej Czaja zaprasza kapłanów diecezjalnych i zakonnych, nadzwyczajnych szafarzy
Komunii św. i ministrantów do kościoła seminaryjnego na Mszę św. Krzyżma z odnowieniem przyrzeczeo
kapłaoskich i poświęceniem Olejów Świętych.
Uroczysta Msza św. rozpocznie się o godz. 9.30.
6. W Wielki Czwartek wszyscy wierni gromadzą się na Mszy św. Wieczerzy Paoskiej.
 O godz. 15.00 Msza św. Wieczerzy Paoskiej dla dzieci.
 O godz.19.00 Msza św. Wieczerzy Paoskiej dla dorosłych.
Po Mszy św. przeniesienie Najśw. Sakramentu do ciemnicy i adoracja do godz. 22.00.
7. WIELKI PIĄTEK – Dzieo 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 - Godzinki ku czci Męki Paoskiej i całodzienna adoracja
w ciemnicy.
 O godz. 15.00 - Droga Krzyżowa w Godzinie Miłosierdzia Bożego.
 O godz. 19.00 - Liturgia Męki Paoskiej
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.
8. WIELKA SOBOTA – WIGILIA PASCHALNA
Przez cały dzieo trwa adoracja Chrystusa przy Bożym Grobie. Wierni przychodzą do kościoła na czuwanie
i modlitwę oraz na błogosławieostwo pokarmów.
 Poświęcenie pokarmów wielkanocnych o godz.: 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00. W tym
dniuwielkanocnym darem dzielimy się z biednymi i potrzebującymi (będą przygotowane kosze).
 O godz. 19.00 Liturgia Wigilii Paschalnej (przynosimy świece).
9. NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAOSKIEGO – WIELKANOC
 O GODZ. 6.00 MSZA ŚWIĘTA REZUREKCYJNA Z PROCESJĄ
 Następne Msze św. o godz. 8.30; 10.00; 11.15; 15.00
 O godz. 16.00 nieszpory wielkanocne.
10. SAKRAMENT POKUTY – SPOWIEDŹ
 WielkiPoniedziałek, Wtorek, Środa - od 6.30 do 9.00 i popołudniu od 16.00 do 19.00
 W Wielką Środę po Mszy św. wieczornej będzie wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja, w czasie
adoracji będzie spowiedź wielkanocna dla młodzieży i dorosłych do godz. 21.00.
 Wielki Czwartek spowiedź od godz. 7.00 do 8.00 i po zakooczonych obrzędach.
 W Wielki Piątek i Wielką Sobotę - od godz. 7.00 do 10.00 i po zakooczonych obrzędach.
Przypominamy i bardzo prosimy - do Wielkiego Czwartku wszyscy powinni byd wyspowiadani.
11. KOLEKTA: I dzieo świąt - kolekta specjalna na potrzeby naszej parafii i kościoła.
 II dzieo świąt - na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
12. Na wszystkie dni Wielkiego Tygodnia, w których przez liturgię dotykamy największych tajemnic naszej wiary
życzymy wszystkim Parafianom i Gościom błogosławieostwa Bożego.

Katecheza papieska wygłoszona podczas audiencji
generalnej w Wielką Środę, 23.03.2016
Bracia i siostry, dzieo dobry!
Nasza refleksja na temat Bożego Miłosierdzia
wprowadza nas dzisiaj w Triduum Paschalne.
Będziemy przeżywali Wielki Czwartek, Piątek i
Sobotę jako wydarzenia intensywne, pozwalające nam coraz bardziej wchodzid
w wielką tajemnicę naszej wiary: zmartwychwstanie naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
W ciągu tych trzech dni wszystko mówi nam o miłosierdziu, ponieważ ukazuje jak
daleko może posunąd się miłośd Boga. Święty Jan Ewangelista daje nam klucz do
zrozumienia głębokiego sensu: „Jezus umiłowawszy swoich na świecie, do kooca ich
umiłował”. Miłośd Boga nie ma granic. Jak mówił św. Augustyn jest to miłośd, która
„nieustannie posuwa się aż do kooca”. Bóg naprawdę daje się cały za każdego z nas
i w niczym się nie oszczędza. Tajemnica, którą adorujemy w okresie Wielkiego
Tygodnia to wspaniała historia miłości, która nie zna przeszkód. Męka Paoska trwa aż
do kooca świata, gdyż jest to historia uczestniczenia w cierpieniach całej ludzkości i
nieustanna obecnośd w wydarzeniach życia osobistego każdego z nas. Tak więc
Triduum Paschalne jest pamiątką dramatu miłości, który daje nam pewnośd, że nigdy
nie będziemy opuszczeni w życiowych próbach.
To wszystko jest wspaniałą tajemnicą miłości i miłosierdzia. Nasze słowa są ubogie
i nie potrafią wyrazid jej w pełni. Z pomocą może nam przyjśd doświadczenie pewnej
dziewczyny niezbyt znanej, która napisała wspaniałe karty o miłości Chrystusa. Chodzi
o Juliannę z Norwich, niepiśmienną dziewczynę, która miała wizje męki Jezusa,
a następnie, gdy stała się rekluzą opisała prostym językiem sens miłości miłosiernej. Ta
dziewczyna wypowiedziała następujące słowa: „Wówczas nasz dobry Pan zapytał mnie:
«Czy jesteś rada, że cierpiałem za ciebie?» Odpowiedziałam: «Tak, dobry Panie, dzięki
składam Tobie, tak, dobry Panie, bądź błogosławiony». Wówczas Jezus nasz dobry Pan
rzekł: «Jeśli ty jesteś rada, ja jestem rad także. Radością, błogosławieostwem,
niekooczącym się szczęściem moim jest, że cierpiałem Mękę za ciebie; gdybym tylko
mógł bardziej cierpied, chciałbym cierpied bardziej»”. To jest nasz Jezus, który mówi do
każdego z nas: „gdybym tylko mógł bardziej cierpied dla ciebie, podjąłbym je”.
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