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_____NIEDZIELA PALMOWA______
Ewangelia według św. Łukasza (19,28 – 40 )
„Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej,

znajdziecie oślę uwiązane, którego nikt jeszcze nie dosiadł.
Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał,
dlaczego odwiązujecie, tak powiecie: «Pan go potrzebuje»”.
Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy
odwiązywali 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 zbocza Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo
uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I wołali głośno:
„Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach”.
Wielki Tydzień zaczyna się przypomnieniem triumfalnego wjazdu Chrystusa do
Jerozolimy, który miał miejsce właśnie w niedzielę poprzedzającą Jego mękę. Jezus, chociaż
stale sprzeciwiał się wszelkim objawom czci publicznej i uciekał, kiedy lud chciał Go obwołać
królem, dzisiaj pozwala prowadzić się w triumfie. Dopiero teraz, kiedy idzie na śmierć, godzi
się, by Go publicznie ogłoszono Mesjaszem; umierając bowiem na krzyżu, będzie w całym tego
słowa znaczeniu Mesjaszem, Odkupicielem, Królem i Zwycięzcą. Pozwala, aby Go uznano
Królem, który posiada szczególne cechy: jako pokorny i cichy wjeżdża do miasta świętego
siedząc na osiołku, a swoją godność królewską potwierdzi dopiero przed trybunałami i pozwoli,
aby napis, który to głosi, umieszczono tylko na krzyżu.
Liturgia wzywa, by wierni zwrócili spojrzenie na chwałę Chrystusa – Króla wiecznego,
wówczas bowiem lepiej zrozumieją Jego upokarzającą mękę jako konieczną drogę do
ostatecznego wywyższenia. Nie chodzi więc o to, by towarzyszyć Jezusowi w triumfie przez
jedną godzinę, lecz by iść za Nim aż na Kalwarię, gdzie umierając na krzyżu zatriumfuje na
zawsze nad grzechem i śmiercią. Te uczucia wyraża Kościół, kiedy błogosławiąc palmy modli
się, aby lud chrześcijański wykonał zewnętrzny obrzęd „z głęboką pobożnością, zwyciężając
nieprzyjaciela i wielbiąc z całej duszy miłościwe dzieło zbawienia” Pańskiego. Nie ma
piękniejszego sposobu uczczenia męki Chrystusa jak upodobnić się do niej, by wraz z Nim
zwyciężyć nieprzyjaciela, grzech. „Pomnóż wiarę ufających Tobie, o Boże, i wysłuchaj
łaskawie modlitwy błagających Cię, a nam, którzy dzisiaj niesiemy te gałązki ku czci Chrystusa,
chwalebnego Króla, udziel łaski, abyśmy byli z Nim zjednoczeni i przynosili owoce dobrych
uczynków ( MR: Poświęcenie palm ).

PORZĄDEK MSZY

ŚW.

15 – 21.04.2019

WIELKI PONIEDZIAŁEK – 15.04.2019
7.00 - Za † ojca i teścia Sylwestra, jego †† żony Marię i Jadwigę, †† rodzeostwo i d w c.
18.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Heleny z ok. kol. r. ur. oraz o bł. B. i zdr. dla dzieci,
wnuków i prawnuków
- Za †† Marię i Ludwika, dwóch synów, rodzic. z obu str. i d. w c.
- Za †† rodzic. Alojzego i Helenę Weis, siostrę Teresę, bratową Ingę, bratanicę Anetę, ††
dziadków, rodziców chrzestnych i †† z rodziny
WIELKI WTOREK – 16.04.2019 – Dzieo Papieski
7.00 - Za † Agnieszkę Poloczek, jej męża Pawła oraz †† z rodziny Poloczek i Koprek
18.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. księdza Łukasza z okazji kolejnej rocz. urodzin
- Za † mamę Jadwigę Nowak w kol. r. śm, ojca Huberta, dziadków Karola i Marię oraz ††
z pokrew.
WIELKA ŚRODA – 17.04.2019
7.00 - Za †† rodzic. Jadwigę i Roberta, brata Stefana, dziadków z obu str., †† z rodziny i d. w c.
18.00- Za † męża Stanisława Mikę, †† z rodziny z obu str., †† rodzeostwo, zięcia Janusza oraz
o bł. B. w rodzinie
- Za †† teściów Stefanię i Jana Lendzioszek, ich † syna Kazimierza i zięcia Norberta

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
WIELKI CZWARTEK – 18.04.2019
15.00 - MSZA WIECZERZY PAOSKIEJ DLA DZIECI
18.00 - MSZA WIECZERZY PAOSKIEJ DLA DOROSŁYCH
WIELKI PIĄTEK – 19.04.2019
7.00 – Godzinki ku czci Męki Paoskiej
15.00 – Droga Krzyżowa w Godzinie Męki Paoskiej
18.00 – Liturgia Męki Paoskiej
WIELKA SOBOTA – 20.04.2019
11.00 – 15.00 święcenie pokarmów wielkanocnych (co godzinę)
18.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAOSKIEGO – 21.04.2019
6.00 - REZUREKCJA
8.30 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Teresy i Bolesława z ok. 45 r. śl. oraz w int. córki
Małgorzaty z ok. 25 rocz. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Anny i Marka z ok. urodzin
10.00 - Za † mamę Janinę, Aleksandra Ciuchak, †† z rodziny Angielskich, Sienkiewicz, Kud,
Stawinoga, Bernasiuk, Katarzynę Szymon, ks. Czesława Nagadowskiego, Czesława Ploch
oraz za ich żyjących krewnych
- Za † syna Wiesława, córkę Jadwigę, męża Mieczysława, †† rodzic. z obu str. oraz o bł. B.
w rodzinie
11.15 - Za † męża i ojca Adama Walczak w 7 r. śm., brata ks. Stanisława, †† rodzic. z obu str.
- Za † wnuczkę Martynę w kol. r. śm. i †† z rodziny
15.00 - Za † Józefa Ochockiego w 5 r. śm., †† z rodziny Ochockich, Stachowskich i d. w c.
- Za †† rodzic. Gerarda i Hildegardę Sus, Lidię i Franciszkę Wąchała, †† z rodziny z obu str.
i dusze w czyśdcu
16.00 - Nieszpory wielkanocne.

_____________OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ______________
1. Niedzielą Palmową 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
Krzyżowaze świecami, zapraszamy do udziału wszystkich parafian.
2. W poniedziałek o godz. 18.30 spotkanie z rodzicami i dziedmi komunijnymi.
3. We wtorek o godz. 18.00Msza św. z okazji ur. ks. Łukasza, zapraszamy do udziału.
4. Wszystkie sprawy kancelaryjne prosimy załatwiad do środy włącznie
5. Od Wielkiego Czwartku rozpoczyna się Święte Triduum Paschalne.
Trzy ostatnie dni Wielkiego Tygodnia są największym świętem w Kościele.

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
6. WIELKI CZWARTEK – Dzieo ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaostwa.
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 i poświęceniem Olejów Świętych.
Uroczysta Msza św. rozpocznie się o godz. 9.30.
7. W Wielki Czwartek wszyscy wierni gromadzą się na Mszy św. Wieczerzy Paoskiej.
 O godz. 15.00 Msza św. Wieczerzy Paoskiej dla dzieci.
 O godz.18.00 Msza św. Wieczerzy Paoskiej dla dorosłych.
Po Mszy św. przeniesienie Najśw. Sakramentu do ciemnicy i adoracja do godz. 21.00.
8. 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 naszego Pana Jezusa Chrystusa.
 Od godz. 7.00 - Godzinki ku czci Męki Paoskiej i adoracja w ciemnicy.
 O godz. 15.00 - Droga Krzyżowa w Godzinie Miłosierdzia Bożego.
 O godz. 18.00 - Liturgia Męki Paoskiej
Po liturgii, przeniesienie Najśw. Sakramentu do Bożego Grobu i adoracja do godz.
21.00.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.
9. 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;
W tym dniudzielimy się wielkanocnym darem z biednymi i potrzebującymi
(będą przygotowane kosze do których można złożyd swój dar serca ).
O godz. 18.00 Liturgia Wigilii Paschalnej (przynosimy świece).
10.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAOSKIEGO – WIELKANOC

 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.
11. SAKRAMENT POKUTY – SPOWIEDŹ
WielkiPoniedziałek, Wtorek, Środa - od 6.30-9.00 i popołudniu od 16.00-19.00
WWielką Środę spowiedź od godz. 16.00 – 18.00.
O godz. 19.00 – 21.00 - wystawienieNajśw. 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 9.00 i po zakooczonych obrzędach.
WWielki 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, tj. do rozpoczęcia świętego Triduum Paschalnego.
12.

KOLEKTA: I dzieo świąt - kolekta specjalna na potrzeby naszej parafii i kościoła.
W II dzieo świąt - na Katolicki Uniwersytet Lubelski.

13. Na wszystkie dni Wielkiego Tygodnia, w których przez liturgię dotykamy
największych tajemnic naszej wiary życzymy wszystkim Parafianom i Gościom
błogosławieostwa Bożego.
Drodzy Parafianie.Przed nami najważniejszy czas, jeśli chodzi o zbawcze
wydarzeniaa zarazem liturgię. Najważniejszy i najpiękniejszy. Pragniemy więc zaprosić i
zachęcić wszystkich Parafian i Gości do uczestnictwa w liturgii tych dniach.
Rozpoczynamy nasze świętowanie od Wielkiego Czwartku wieczorem.
To tutaj, od Wieczernika rozpoczyna się ta najważniejsza droga Chrystusa. Liturgia ma
tę cechę, że nie tylko wspomina wydarzenia minione. Ona je uobecnia. Stąd mamy
możliwość przeżywania razem z Chrystusem, towarzyszenia Mu w kolejnych dniach.
Chrystus rzeczywiście, ponawia Ostatnią Wieczerzę w Wielki Czwartek, swoją mękę
w Wielki Piątek i rzeczywiście Zmartwychwstaje w niedzielny poranek wielkanocny
Równocześnie nasza liturgia pełna będzie tekstów ze Starego Testamentu. Będzie
ukazywała tę drogę, którą Izrael przebył wychodząc z egipskiej niewoli i podążając do
Ziemi Obiecanej. Widzimy w tym zapowiedź tej drogi do której także my jesteśmy
wezwani: z niewoli grzechu do naszej ziemi obiecanej, którą jest niebo...
ŻYCZYMY WSZYSTKIM PARAFIANOM I GOŚCIOM OBFITEGO
BŁOGOSŁAWIEŃSTWA, OWOCNEGO PRZEŻYWANIA WIELKIEGO
TYGODNIA I RADOSNEGO ALLELUJA!

Adres: PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO, ul. Bursztynowa 5, 47-100 Strzelce Opolskie
tel: 77 461 42 88; strona www: strzelcekrzyz.com.pl
Konto: Bank Spółdzielczy w Krapkowicach, Oddział w Strzelcach Opolskich
28 8884 1030 2004 0001 0878 0001

Kancelaria parafialna czynna:poniedziałek – wtorek – czwartek – piątek
rano od godz. 8.00 – 8.30; wieczorem 18.45 – 19.30

