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N IEDZIELA P ALMOWA
– M ĘKI P AŃSKIEJ
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 19,28-4)
„Jezus ruszył na przedzie zdążając do Jerozolimy. Gdy
przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej
Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: „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”. Lecz
niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: „Nauczycielu, zabroń tego swoim
uczniom”. Odrzekł: „Powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą”..
Chcę towarzyszyć Jezusowi w drodze
na Kalwarię. On nie może być teraz sam,
bo przecież wziął na swoje ramiona
niegodziwości wszystkich. Chcę stanąć pod
krzyżem, miejscem kaźni, które staje się
ołtarzem ofiary i modlitwy. Jezus niesie w
sobie cały rodzaj ludzki, aby dla
odkupienia każdego człowieka złożyć
ofiarę miłości wynagradzającej. Nikogo nie
potępia, lecz modli się nawet za swoich
oprawców. Gdy ja modlę się do Niego jako
Boga, On modli się we mnie jako głowa

całego Kościoła i modli się za mnie jako
kapłan. Gdy włączam się w Jezusową
modlitwę z krzyża, pozwalam Mu zmieniać
moje serce, by potrafiło przebaczać.
„BŁAGAJĄC OJCA ŁASKAWIE, JAK
POŚREDNIK W LUDZKIEJ SPRAWIE, BYŁEŚ
KRWIĄ SWĄ ZBROCZONY, NA KRZYŻU
ROZCIĄGNIONY. JEZU, PIĘTNUJ TWYMI
RANY W GŁĘBI SERCA CHRZEŚCIJANY!
NIECHAJ BOLEŚĆ ŚMIERCI TWEJ
ZMNIEJSZY BÓLE ŚMIERCI MEJ” (POZWÓL
MI TWE MĘKI ŚPIEWAĆ).
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Porządek Mszy świętych 14 – 21.04.2019
NIEDZIELA – 14.04.2019 Niedziela Palmowa
7.30 – Za ++ rodziców Hildegardę i Teodora Mróz oraz za ++ dzieci.
10.30 – Do B. Op. za wstawiennictwem św. Jadwigi z podziękowaniem za otrzymane
łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogo. z okazji 80 urodzin w intencji Elżbiety
Palt, za dzieci z rodzinami, wnuki, prawnuki oraz za + męża.
Roczek: Kornel Jemiołek.
Chrzest: Oliwer Józef Herman.
14.00 – Gorzkie Żale. Chrzest: Wojciech Jan Sklorz.
Kiermasz parafialny
WIELKI PONIEDZIAŁEK – 15.04.2019
18.00 – Za ++ Pawła, Marię Bartek ich rodziców, rodzeństwo, córkę Marię, syna
Jerzego i synową Marię.
WIELKI WTOREK – 16.04.2019
18.00 – Za + Rudolfa i Gabrielę Mrocheń, syna Artura oraz siostrę Joannę Gliniarz.
WIELKIA ŚRODA – 17.04.2019
18.00 – Za + męża Alfreda Nolepa i jego ++ rodziców i rodzeństwo oraz + syna
Arnolda.
WIELKI CZWARTEK – 18.04.2019
18.00 – Za + Amadeusza Krauze w 1 rocznicę śmierci.
WIELKI PIĄTEK – 19.04.2019
09.00 – Droga krzyżowa z wypominkami za zmarłych.
18.00 - Liturgia Męki Pańskiej.
WIELKA SOBOTA – 20.04.2019
13.00 - Święcenie pokarmów wielkanocnych.
15.00 - Święcenie pokarmów wielkanocnych.
18.00 - Wigilia Paschalna:
- Za + matkę Elżbietę Okos w rocznicę śmierci, + ojca oraz + Adriana Okos.
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 21.04.2019
6.30 - Procesja. Rezurekcja:
- Za + Dorotę Kawecką (od rodziny Kaweckich i Sochackich)
10.30 - Do B. Op. za wstawiennictwem św. Jadwigi z podziękowaniem za otrzymane

łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogo. z okazji 20 rocznicy ślubu w intencji
Roberta i Teresy oraz za synów.
14.00 - Nieszpory Wielkanocne.
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♦ Niedziela Palmowa Męki Pańskiej rozpoczyna w Kościele Wielki Tydzień.
♦ Dzisiaj po Sumie oraz nabożeństwie Gorzkich Żali o godz. 14.00 nasz

parafialny kiermasz przed Świętami Wielkanocnymi. Można będzie jak
zwykle nabywać ozdoby świąteczne, ciasta i spotkać się w miłej atmosferze. W
sposób szczególny polecam wypieczone baranki na stół wielkanocny. W imieniu
Rady Parafialnej, Organizatorów serdecznie wszystkich zapraszam! Ofiary będą
przeznaczone na końcówkę spłaty remontu wnętrza naszej świątyni.

♦ Kancelaria parafialna w Wielkim Tygodniu będzie nieczynna.
♦ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczana na inwestycje w naszym kościele. Do

skarbonek można składać ofiary na kwiaty. W Wielki Piątek ofiary przy
Bożym Grobie na Kościoły w Ziemi Świętej. Za tydzień kolekta powinowata –
w tym roku na remont ogrodzenia na placu kościelnym. Bóg zapłać za
wszelkie składane ofiary.

♦ Zachęcam do skorzystania z Sakramentu Pokuty w Wielki Poniedziałek,

Wielki Wtorek, Wielką Środę oraz do licznego i pobożnego udziału w
szczególnie pięknej i skłaniającej do zadumy liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej
w Wielki Czwartek, Ceremonii Wielkopiątkowych z Adoracją Krzyża Świętego
i Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę.
♦ Okazja do przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania:
Wielki Poniedziałek: od 17 oraz po Mszy świętej
Wielki Wtorek: od 17 oraz po Mszy świętej
Wielka Środa: od 17 oraz po Mszy świętej
Wielki Czwartek: 17-18
Wielki Piątek: 17-18 oraz po Liturgii Męki Pańskiej
♦ Tych, którzy nie mogą przyjść do kościoła na uroczystości Świętego

Triduum Paschalnego, zwłaszcza naszych drogich Chorych, zachęcam do
słuchania transmisji z tych uroczystości na antenie Radia Doxa oraz
transmisji internetowej z naszego kościoła. (www.nasza-wiara.pl).

♦ Bardzo dziękuję za wszelką troskę o świątynię, jej obejście i o dom

parafialny. O przygotowanie świątyni na kolejną niedzielę proszę rodziny z
ulic Teligi od lipiny do torów – uwaga - w środę 17 kwietnia o 19.00.

♦ W piątek o godz. 09.00 Droga Krzyżowa z wypominkami za naszych

zmarłych.
♦ Są jeszcze wolne miejsca na wyjazd do Wiednia w terminie 15-16. czerwca.

Wyjazd będzie w sobotę o godzinie 4 nad ranem.
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ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
♦ W WIELKI CZWARTEK po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej Adoracja

Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy do godz. 21.00.

♦ W WIELKI PIĄTEK obowiązuje post. Po ceremoniach wielkopiątkowych

wieczorem Adoracja przy Bożym Grobie do godz. 21.00.

♦ W WIELKĄ SOBOTĘ Adoracja przy Bożym Grobie wg następującego

porządku:
godz. 08.00 – ul. Przedmieście i Kosmonautów
godz. 09.00 – ul. Sportowa i Olimpijska
godz. 10.00 – ul. Teligi i Miodowa
godz. 11.00 – ul. Adama i Ciołkowskiego
godz. 12.00 – ul. Świętokrzyska i Małgorzaty
godz. 13.00 – ul. Kosynierów i Grenadierów
godz. 14.00 – ul. Żeglarska i Geodetów
godz. 15.00 – ul. Dożynkowa i Lipiny

♦ Święcenie pokarmów wielkanocnych: sobota, godz. 13.00 i 15.00.
♦ Na Wigilię Paschalną o godz. 18.00 przynieśmy ze sobą świece i

modlitewniki.

♦ Bardzo serdecznie zachęcam do udziału w ceremoniach wszystkich trzech

dni Świętego Triduum. Dopiero wtedy bowiem w pełni będziemy mogli
przeżyć radość ze Zmartwychwstania!

♦ Na wszystkie dni Wielkiego Tygodnia, w których przez liturgię dotykamy

największych tajemnic naszej wiary życzę wszystkim Parafianom i Gościom
błogosławieństwa Bożego.

Adres: P ARAFIA ŚW . J ADWIGI Ś LĄSKIEJ ,
ul. Teligi 81, 45-627 Opole-Malina.
Tel: 77 307 02 60;
email: czekalawojtek@wp.pl, www.nasza-wiara.pl
Konto: 92 1140 2004 0000 3702 7604 5523

