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 Tygodnik informacyjny 
Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej 

9 kwietnia 2017 r. 

   
 

 

 

Fragment powyższej ewangelii, odczyty-

wany przed uroczystą procesją wejścia do kościoła 

w dzisiejszą niedzielę, koresponduje z całością od-

czytywanego dzisiaj podczas liturgii Słowa opisu 

Męki Pańskiej. Tłum, który kilka dni wcześniej 

skandował cześć Jezusa i wyznawał go jako swojego 

króla, bardzo szybko ulega tendencjom odwrotnym 

– jest zdeterminowany, by Jezusa skazać na śmierć 

krzyżową i w konsekwencji do tego doprowadza. 

 Jezus bardzo świadomie, stanowczo i rady-

kalnie idzie do Jerozolimy – miejsca, w którym 

czeka Go śmierć. To On prowadzi tych, co z nim idą 

– nikt nie musi go prosić, by szedł: Jezus jest na prze-

dzie naszej wędrówki. On wyznacza jej początek,  

a my musimy iść za Nim – nie odwrotnie. Tak na-

prawdę problem tkwi w nas: choć wiemy, że to nie 

my umrzemy na krzyżu, że nasze grzechy będą  

w konfesjonale zgładzone przez zasługi śmierci Je-

zusa, a nie przez naszą śmierć, to właśnie my często 

nie chcemy iść do naszej Jerozolimy. Być może po-

ciągałby nas splendor pochwalnych śpiewów przy 

wjeździe do Jerozolimy, ale najchętniej na tym eta-

pie byśmy się zatrzymali. Nie chcielibyśmy tracić 

tego poczucia królewskiej godności, schodzić z rzu-

canych pod nogi palm. 

Tymczasem Jezus nas zaprasza, byśmy  

z Jego determinacją szli do Jerozolimy. Byśmy szli 

za Nim i „pozwolili” Mu umrzeć za nasze grzechy. 

Papież Franciszek powtarza często takie słowa, które 

trafnie wpisują się w dzisiejsze rozważanie: „Bóg ni-

gdy nie znuży się przebaczaniem nam. Problem  

w tym, że to nam nudzi się prosić Go o przebacze-

nie”. Nie chcemy podejmować tej wędrówki mając 

nawet świadomość, że umiera Jezus z naszymi grze-

chami, a my jesteśmy nowi. Kiedy wymagania Je-

zusa przestają się nam podobać to wtedy, być może 

z lęku, najchętniej krzyczelibyśmy „Ukrzyżuj go!”, 

choć On nawet wtedy zwraca się do nas, jak niegdyś 

do Piotra: „Nie bój się!” 

ks. Krzysztof 

  

 

 

1. Bóg zapłać, za ofiary dziś składane na tacę remon-

tową. 

2. Dzisiejszą Niedzielą Palmową rozpoczynamy 

Wielki Tydzień. 

3. Wielki Poniedziałek: od godz. 10.00 będziemy od-

wiedzać chorych. Nowych chorych prosimy zgłosić 

Z ewangelii według św. Mateusza (Mt 21, 1-11) 

„Gdy się przybliżył do Jerozolimy i przyszli do 

Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał 

dwóch uczniów i rzekł im: «Idźcie do wsi, która 

jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwią-

zaną 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 Có-

rze 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 po-

przedzały i które szły za Nim, wołały głośno: «Ho-

sanna Synowi Dawida. Błogosławiony, który 

przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysoko-

ściach». Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło 

się całe miasto i pytano: Kto to jest? A tłumy od-

powiadały: To jest prorok Jezus z Nazaretu w Ga-

lilei.” 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Parafia pw. Niepokalanego Serca Maryi Panny w Leśniewie 

ul. Kościelna 12, 84-106 Leśniewo 

Telefon: (58) 673 89 94, e-mail: biuro@parafia-lesniewo.pl  

www.parafia-lesniewo.pl , www.facebook.com/parafialesniewo/ 
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w zakrystii po Mszach świętych, o g. 17.00 w ko-

ściele spotkanie dla dzieci przygotowujących się do 

spowiedzi i Komunii św. 

4. We wtorek o g. 19.30 adoracja Najświętszego Sa-

kramentu połączona ze śpiewem Lamentacji Jere-

miasza. W czasie trwania adoracji, możliwość spo-

wiedzi dla tych, którzy nie zdążyli jeszcze skorzystać 

z tego sakramentu. 

5. Nowenna do M.B. N. Pomocy w środę po Mszy 

św. o g. 18.00. O g. 19.30 zapraszamy na "Wieczór 

z Biblią w ręku". 

6. Dzisiaj o g. 15.00 ostatnie Nabożeństwo Gorzkich 

Żali z kazaniem Pasyjnym. Zachęcamy do licznego 

udziału. 

7. WIELKI CZWARTEK: dzień ustanowienia EU-

CHARYSTII I KAPŁAŃSTWA: Godz. 18.00 Msza 

święta Wieczerzy Pańskiej, po Mszy świętej przenie-

sienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy i ad-

oracja indywidualna do godz. 22.00. 

8. WIELKI PIĄTEK: Dzień ścisłego postu. Czuwa-

nie modlitewne przez cały dzień od 10.00 – 18.00.  

W tym dniu Kościół nie sprawuje Eucharystii. Od-

bywa się Liturgia Adoracji Krzyża, początek obrzę-

dów godz. 18.00. Ofiary składane w czasie adoracji 

KRZYŻA przeznaczone są na utrzymanie grobu 

Pana Jezusa w Jerozolimie. Po obrzędach adoracja 

indywidualna przy GROBIE PAŃSKIM przez całą 

noc do obrzędów Wielkiej Soboty. 

9. WIELKA SOBOTA: święcenie pokarmów:  

g. 9.00, 12.00, 13.15(tylko dla dzieci) i 15.00. Przy-

nosimy ze sobą skarbonki i składamy przed ołta-

rzem. Obrzędy Wielkiej Soboty rozpoczniemy  

o g. 20.00 przed kościołem, przynosimy świece. 

10. NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA: Godz. 

6.00 Msza święta Rezurekcyjna z procesją. Następne 

Msze święte o godz. 9,30; 11.00 i 16.00. 

11.Przed kościołem rozprowadzany jest Gość Nie-

dzielny. W przyszłą niedzielę będzie można nabyć 

świąteczny numer naszej parafialnej gazetki "Echo 

Serca". 

12. Ministranci dziękują za ofiary składane przy oka-

zji nabywania przygotowanych palm. Uzyskane 
środki są przeznaczone na wakacyjny wyjazd wspól-

noty. 

13.Zachęcamy do włączenia się w codzienną modli-

twę za kapłanów proponowaną przez środowisko ka-

plani.com.pl. Karteczki z imieniem księdza i rokiem 

jego święceń będzie można otrzymać po Mszy św.  

w Wielki Czwartek. Zobowiązanie modlitewne trwa 

30 dni po czym można przekazać karteczkę kolejnej 

osobie. Informacje na stronie internetowej. 

14. Wszystkie rodziny, które nie uczestniczyły  

i chciałyby się jeszcze włączyć w trwającą w naszej 

parafii peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego 

bardzo prosimy o zgłaszanie takiej chęci w zakrystii 

po Mszy św. od dzisiejszej niedzieli do 23 kwietnia.   
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18.00 

1. + ciocię Stefanię, ojca Jana, z rodzin 

Szornak i Bużan. 

2. + brata Andrzeja, ojca Alfonsa, teścia 

Kuperschmidt i dusze w czyśćcu 
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18.00 

1. Dziękczynna w 35 r.ślubu Stefanii  

i Stanisława. 

2. + członkinie II Róży Matek z  

Domatowa i ks. Krzewinę 

18.30 + Józefa Selin 2 r.śmierci 
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18.00 

1. + Józefa (r.ur.), Stefanię Drawc,  

z rodzin Drawc i Brodalskich. 

2. + rodz. Annę, Józefa Rigga; braci 

Jana, Brunona; szwagrów Zbigniewa, 

Henryka i Martę Siniczyn 
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18.00 
1. w intencji księży pracujących w  

naszej Parafii – int. KGW z Domatowa. 

2. + Waldemara Lesner 
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 Wielki Piątek 

18.00  

so
b

o
ta

 

Wigilia Paschalna 

20.00 

1. + Janinę Kunikowską (35r.śm.),  

Gertrudę Bulczak (34r.śm.) i Gertrudę 

Potrykus (8r.śm.). 

2. + rodziców Martę i Leona Mudlaff 
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Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

6.00 W intencji Parafian 

9.30 
+ rodz. Jana i Teresę Bemke, matkę 

chrzestną Edytę Bemke i Pawła 

11.00 + Martę i Leona Mudlaff 

16.00 + Franciszka Ceszke 

INTENCJE MSZALNE 


