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NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ
Ewangelia Św. Mateusza ( Mt 27,11-54 )
Jezusa postawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: Czy Ty jesteś Królem
żydowskim? Jezus odpowiedział: Tak, Ja nim jestem. A gdy Go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie
odpowiadał. Wtedy zapytał Go Piłat: Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw Tobie? On jednak nie
odpowiedział mu na żadne pytanie, tak że namiestnik bardzo się dziwił.
A na każde święto namiestnik miał zwyczaj uwalniać jednego więźnia, którego chcieli. ( … )
Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby żądały Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa.
Pytał ich namiestnik: Którego z tych dwu chcecie, żebym wam uwolnił? Odpowiedzieli: Barabasza.
Rzekł do nich Piłat: Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali
wszyscy: Na krzyż z Nim! Namiestnik powiedział: Cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze
głośniej krzyczeli: Na krzyż z Nim! Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej narasta, wziął
wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz.
A cały lud zawołał: Krew Jego na nas i na dzieci nasze. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał
ubiczować i wydał na ukrzyżowanie ( … )
Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż
Jego. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy Miejscem Czaszki, dali Mu pić wino
zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego
szaty, rzucając o nie losy. I siedząc tam, pilnowali Go. A nad głową Jego umieścili napis z podaniem
Jego winy: To jest Jezus, Król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, jednego po
prawej, drugiego po lewej stronie
Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrząsali głowami, mówiąc: Ty, który burzysz
przybytek i w trzy dni go odbudowujesz, wybaw sam siebie; jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża!
Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: Innych wybawiał,
siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego.
Zaufał Bogu: niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział: Jestem Synem Bożym. Tak
samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzyżowani.
Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus
zawołał donośnym głosem: + Elí, Elí, lemá sabachtháni? To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie
opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: On Eliasza woła. Zaraz też jeden z nich pobiegł i
wziąwszy gąbkę, nasączył ją octem, umocował na trzcinie i dawał Mu pić. Lecz inni mówili: Zostaw!
Popatrzmy, czy nadejdzie Eliasz, aby Go wybawić. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i
oddał ducha.
A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać.
Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po Jego
zmartwychwstaniu, weszli do Miasta Świętego i ukazali się wielu. Setnik zaś i jego ludzie, którzy
trzymali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili:
Prawdziwie, Ten był Synem Bożym.
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PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
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WIELKI PONIEDZIAŁEK – 06.04.2020
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. z prośbą o zachowanie przed epidemią rodziny i wnuków
7.30 - Do B. Op. p. w. MB Fat. o szczęśliwe rozwiązanie w int. Lidii i o bł. B. dla jej dziecka
18.00 - Za †† rodzic. Helenę i Tadeusza Juszczak, Józefa i Brygidę Lebek, †† z rodz. i d. w c.
- Za † męża Antoniego z ok. ur., rodzic., teściów, †† z pokrew. Malcherek, Piechaczek i Goczoł
WIELKI WTOREK – 07.04.2020
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące
7.30 - W pewnej int.
18.00 - Za † ojca Feliksa, mamę Aleksandrę, męża Henryka, teściów, †† z rodz. z obu str. i d. w c.
- Za † o. Władysława w k. r. ś., m. Bronisławę, br. Krzysztofa, ciocię Celinę, †† z pokr. i d. w c.
WIELKA ŚRODA – 08.04.2020
7.00 - Za † m. Marię w r. ś., o. Kazimierza, męż. Bogumiła, bratan. Elwirę, †† z rodz. Wojs,
Białkowskich i Wnękowicz
7.30 - W pewnej int.
18.00- Za † s. Patryka Bartosik w 8 r. ś., jego przyjaciela Dawida Szymczak, †† z rodz. z o. s. i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Stanisławy z ok. kol. r. ur., o Dary D. Św. dla dzieci i wnuków
WIELKI CZWARTEK – 09.04.2020
18.00 - Msza Wieczerzy Pańskiej (bez udziału wiernych)
WIELKI PIĄTEK – 10.04.2020
18.00 - Liturgia Męki Pańskiej (bez udziału wiernych)
WIELKA SOBOTA – 11.04.2020
18.00- Liturgia Wigilii Paschalnej (bez udziału wiernych)
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 12.04.2020
7.00 - W int. Parafian
8.30 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Eweliny i Denisa z ok. kol. rocz. śl. i o bł. B. w rodz.
- Za † m. Marię Wiszniewską z ok. ur. i im., o. Antoniego, teś. i m. Zofię Matyja, dziadk. z o. s.,
†† z rodz. Paprocki, Wiszniewski, Lipski, Matyja, Cieniawa, Wszołek i d. w c.
10.00 - Za †† z rodz. Kozak, Kozołup, Zasada
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Anny z ok. 87 rocz. ur., † syna Dariusza z ok. ur.
11.15 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Marii z ok. 66 rocz. ur. oraz o bł. B. i zdr. w rodz.
- Za † s. Wiesława w k. r. ś., c. Jadwigę, męż. Mieczysława, rodz. z o. s., d. w c. i o bł. B. w rodz.
15.00 - Za † m. Józefa Ochockiego w 6 r. ś., †† z rodz. Ochockich i Stachowskich
- Za † c. Marzenę Krzyżanowską, męż. Mariana Placak i Józefa Wieszołek, rodz. Jadwigę
i Zygmunta Pajszczyk, s. Elżbietę Kołodziejczyk i †† z tych rodz.
16.00- Nieszpory Wielkanocne
18.00- W pewnej intencji

_________

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

________

1. Niedzielą Palmową rozpoczynamy w Kościele Wielki Tydzień.
W tym czasie wspominamy i rozważamy Mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Dzisiaj nie będzie nabożeństwa Gorzkich Żali i nie będzie także tradycyjnej Pokutnej
Drogi Krzyżowej. Prosimy by odprawić nabożeństwo pokutne w zaciszu swojego
mieszkania.
2. W Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielką Środę będzie dodatkowa Msza św.
o godz. 7.30, aby umożliwić zjednoczenie się z Chrystusem w Komunii św.
Od godz. 16.00 – 18.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi.
3. W związku z zaistniałą sytuacją kancelaria parafialna jest czasowo zamknięta.
Pilne sprawy kancelaryjne będą załatwiane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.
Numer telefonu: 77 461 42 88
4. Od Wielkiego Czwartku rozpoczyna się Święte Triduum Paschalne.
Decyzją Biskupa Opolskiego, obrzędy Triduum Paschalnego odbędą się przy drzwiach
zamkniętych tzn. bez udziału wiernych w kościele. Poza kapłanami może w nich
uczestniczyć nie więcej niż pięciu usługujących, którzy mają być pełnoletni.
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
5. WIELKI CZWARTEK – Dzień ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa.
O godz. 18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej (bez udziału wiernych)
Po Mszy św. nie będzie przeniesienie Najśw. Sakramentu do ciemnicy
6. WIELKI PIĄTEK – Dzień męki i śmierci Pana Jezusa na krzyżu. W Wielki Piątek Kościół
rozważa mękę Jezusa Chrystusa.
O godz. 18.00 - Liturgia Męki Pańskiej (bez udziału wiernych) Po liturgii nie będzie
przeniesienia Najśw. Sakramentu do Bożego Grobu. W Wielki Piątek obowiązuje nas post
ścisły (tzn. ilościowy i jakościowy).
7. WIELKA SOBOTA – WIGILIA PASCHALNA
Przez cały dzień kościół będzie otwarty i można przyjść na krótką modlitwę, zachowując
wszelkie zasady bezpieczeństwa.
Nie będzie tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów wielkanocnych.
O godz. 18.00 Liturgia Wigilii Paschalnej (bez udziału wiernych)
8. NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – WIELKANOC
Msze św. o godz.: 7.00; 8.30; 10.00; 11.15; 15.00 i dodatkowa o godz. 18.00.
Na każdej Mszy św. nie powinno być więcej niż pięćdziesiąt osób.
9. SAKRAMENT POKUTY
Wielki Poniedziałek – Wielki Wtorek – Wielka Środa
Spowiedź od 6.30 do 8.00 i popołudniu od 16.00 do 18.00 (w czasie adoracji)
Wielki Czwartek - Wielki Piątek - Wielka Sobota - spowiedź w razie pilnej konieczności,
po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.
10. Na wszystkie dni Wielkiego Tygodnia, w których przez liturgię dotykamy największych
tajemnic naszej wiary życzymy wszystkim Parafianom i Gościom błogosławieństwa
Bożego.

Dekret Biskupa Opolskiego o przebiegu Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy
w parafiach Diecezji Opolskiej
Liturgię Świętego Triduum Paschalnego wolno sprawować jedynie w kościołach parafialnych.
Do Wielkiej Środy w liturgii poza celebransem i usługującymi może uczestniczyć pięciu wiernych.
Od Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek do obrzędów Wigilii Paschalnej włącznie czynności
liturgiczne należy sprawować bez udziału ludu (sine populo). Poza celebransem może w nich
uczestniczyć nie więcej niż pięciu usługujących, którzy mają być pełnoletni.
W czasie obrzędów liturgicznych kościół powinien pozostawać zamknięty.
Od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, czyli od dnia 12 kwietnia br., do odwołania, w obrzędach
religijnych może brać udział nie więcej niż pięćdziesiąt osób równocześnie.
W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, Poniedziałek Wielkanocny oraz w II Niedzielę
Wielkanocną zaleca się zwiększenia liczby Mszy świętych, by umożliwić jak największej liczbie
wiernych uczestnictwo w świątecznej Eucharystii. W naszej parafii, w wyżej wymienionych dniach,
będzie dodatkowa Msza św. o godz. 18.00. W mocy pozostaje dyspensa od obowiązku uczestnictwa
we Mszy świętej niedzielnej i świątecznej. Zakazane są procesje i pokropienia.
W Triduum Paschalne spowiedź możliwa jest jedynie w przypadkach pilnych, po wcześniejszym
telefonicznym umówieniu.
Do Wielkiej Środy włącznie i od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do odwołania podtrzymuję
nakaz codziennego wystawiania Najświętszego Sakramentu na co najmniej godzinę, by umożliwić
wiernym, którzy tego pragną, przystąpienie do Komunii świętej także poza Mszą świętą.
Zakazuje się odwiedzin chorych poza niebezpieczeństwem śmierci.
Niedziela Palmowa - Upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone
wewnątrz kościoła. Błogosławieństwo palm odbywa się podczas Mszy św., bez pokropienia.
Wielki Czwartek - W kościołach nie buduje się Ciemnicy i nie urządza w niej adoracji.
Najświętszy Sakrament pozostawia się w tabernakulum.
Wielki Piątek - Po zakończonych obrzędach Najświętszy Sakrament pozostawia się w tabernakulum.
W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę zabrania się, jak to jest w zwyczaju, udostępniać wiernym krzyża
do adoracji w taki sposób, aby mogli go dotykać czy całować.
Krzyż ma być obok ołtarza, a hołd należy mu oddawać poprzez głęboki pokłon lub przyklęknięcie.
Wielka Sobota - Tam, gdzie zbudowano Boży Grób, zezwala się na krótką adorację przy nim, bez
wystawienia Najśw. Sakramentu. Zabrania się zwyczajowego poświęcania pokarmów wielkanocnych.
Zachęcamy wiernych, aby przez modlitwę pobłogosławił je ojciec, matka bądź inna wierząca osoba
w rodzinie przed śniadaniem wielkanocnym. Odpowiedni obrzęd jest w „Drodze do Nieba” (nr 77).
Wigilia Paschalna - W Liturgii Światła opuszcza się poświęcenie ognia przed kościołem, a w Liturgii
Chrzcielnej poświęcenie źródła chrzcielnego czy wody do pokropienia.
W Wigilię Paschalną i w Niedziele Zmartwychwstania nie odprawia się procesji wokół kościoła.
Zachęcamy wiernych do duchowego uczestnictwa w obrzędach Wielkiego Tygodnia poprzez środki
masowego przekazu.

