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L I T U R G I A  S Ł O W A  

Czytanie I: Iz  50, 4-7 * Ps 22 * Czytanie II: Flp 2,6-11 

Ewangelia: Mk 11,1-19 

Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał 

dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: Idźcie do wsi, która jest przed 

wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie oślę uwiązane, na którym 

jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj! A gdyby 

was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: Pan go potrzebuje i zaraz odeśle 

je tu z powrotem. Poszli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, na 

ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali ich: Co to ma znaczyć,  

że odwiązujecie oślę? Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im. 

Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś 

słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. A ci, którzy Go poprzedzali  

i którzy szli za Nim, wołali: Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. 

Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokościach!. 

  Oto słowo Pańskie. 

                                      

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A M I E N I E  W O Ł A Ć  B Ę D Ą   

Niedziela Palmowa otwiera Wielki Tydzień Męki Pańskiej - i niesie już w sobie pełny 

wymiar tego Tygodnia. Dlatego też czytamy cały opis Męki Pańskiej. Jezus, idąc do 

Jerozolimy w tym momencie, odsłania siebie całkowicie wobec tych, którzy 

przygotowują zamach na Jego życie. Odsłania się zresztą od dawna, głosząc to 

wszystko, co głosi - i nauczając, czego naucza. Czytania liturgiczne ostatnich tygodni 

ukazują to bardzo przejrzyście: "wjazd do Jerozolimy" stanowi nowy, zdecydowany 

krok na drodze ku śmierci, jaką gotują Mu przedstawiciele starszyzny żydowskiej. Nie 

mogły nie spotęgować niepokoju Najwyższej Rady i nie przyśpieszyć ostatecznej 

decyzji słowa wypowiadane przez "całe mnóstwo" pielgrzymów, zdążających wraz  

z Jezusem do Jerozolimy. Mistrz ma pełną świadomość tego. Wszystko, co czyni, 

czyni z tą świadomością, idąc za słowem Pisma, które przewidziało poszczególne 

momenty Jego Paschy. "Wjazd do Jerozolimy" był wypełnieniem Pisma. Odsłania się więc Jezus  

 

 

 Niech będzie błogosławiony Bóg i  O jciec  Pana naszego  Jezusa 
Chrystusa .  On w swoim wielk im mi łosi erdziu  przez  pow stanie  
z  mar twych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził  nas  do żywej  
nadziei :  do dziedzictwa niezniszczalnego  i  ni epokalanego ,   

i  n iewiędnącego ,  k tó re  j est  zachowane  dla  was w nieb ie .  (1 P 1, 3-4) 

 

Nadeszły dni pełne blasku  

A świat wciąż ciemność wybiera 

Do życia wracasz o brzasku 

Zwycięski Bóg nie umiera. 

I oto dzień upragniony  

Ewę od strajku On zbawił 

Jezu mój bądź uwielbiony  

Adama plemię Cię sławi. 

 

 
W te Święta pełne nadziei 
Zwycięstwa Pana nad śmiercią 
We Krwi Baranka ochrzczeni 
Radujmy się prawdą odwieczną. 
Jego zwycięstwo jest naszym 
Triumfem pośród przegranej 
Po piątku przyjdzie niedziela 
Żyjmy  więc Bogu na chwałę. 

 

 

Błogosławionych i zdrowych 
na duszy i ciele 

świąt Zmartwychwstania 
życzy wraz z modlitwą 

ks.  Tadeusz Polak 

 

 



z Nazaretu w świetle słowa proroków, które 

On jeden przyjmował w całej pełni. Nie 

liczyło się z pełnią tego słowa ani to "całe 

mnóstwo uczniów", którzy na drodze do 

Jerozolimy, śpiewając "Hosanna", "wielbili 

radośnie Boga za wszystkie cuda, jakie 

widzieli" (Łk 19, 37) - ani nawet owych 

Dwunastu Najbliższych. Tym ostatnim miłość 

do Chrystusa nie pozwalała przypuścić 

żadnych złych myśli. Pamiętamy, jak kiedyś 

powiedział Piotr: "nie przyjdzie to na Ciebie". 

Natomiast dla Jezusa słowa proroków są 

przejrzyste do końca: odsłaniają się przed Nim 

całą pełnią swej prawdy - i On sam otwiera się 

wobec prawdy całą głębią swojego ducha. 

Przyjmuje ją w całości. Niczego nie ogranicza. 

Znajduje w słowach proroków właściwe 

znaczenie powołania Mesjasza: swego 

powołania. Znajduje w nich wolę Ojca. 

"Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie 

oparłem, ani nie cofnąłem"! (Iz 50, 5) W ten 

sposób liturgia Niedzieli Palmowej zawiera 

już w sobie pełny wymiar Męki: wymiar 

Paschy. "Podałem grzbiet mój bijącym i 

policzki moje rwącym mi brodę. Nie 

zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i 

opluciem" (Iz 50, 6). "Szydzą ze mnie 

wszyscy, którzy na mnie patrzą, wykrzywiają 

wargi i potrząsają głowami... Przebodli ręce 

moje i nogi, policzyć mogę wszystkie moje 

kości... Dzielą między siebie moje szaty i los 

rzucają o moją suknię..." (Ps 22 [21], 8, 17-

19). Oto liturgia Niedzieli Palmowej: pośród 

okrzyków rzeszy, wśród uniesienia uczniów, 

którzy słowami proroków głoszą i wyznają w 

Nim Mesjasza - On jeden, Chrystus, zna do 

końca prawdę swojego posłannictwa; On 

jeden, Chrystus, czyta do końca to, co napisali 

o Nim prorocy. W Nim też to wszystko, 

co powiedzieli i napisali, wypełnia się 

wewnętrzną prawdą Jego duszy. On już jest 

wolą i sercem w tym wszystkim, co 

 

 
 

w zewnętrznych wymiarach czasu jest jeszcze 

przed Nim: On już w tym swoim tryumfalnym 

pochodzie, w swoim "wjeździe do Jerozolimy" 

jest posłuszny aż do śmierci - do śmierci na 

krzyżu (Flp 2, 8).  

Pomiędzy wolą Ojca, który Go posłał, a wolą 

Syna trwa głębokie, pełne miłości zjednoczenie: 

wewnętrzny pocałunek pokoju - pocałunek 

odkupienia. W tym pocałunku, w tym oddaniu 

bez granic "Jezus Chrystus, istniejąc w postaci 

Bożej... ogołaca samego siebie, przyjąwszy 

postać sługi... uniża samego siebie" (Flp 2, 6-8). 

I trwa w tym uniżeniu, w tym ogołoceniu 

własnego wnętrza. Idzie tym wyniszczonym, 

ogołoconym wnętrzem - On, Syn Człowieczy - 

ku wydarzeniom, które przyniosą najbliższe 

dni. Ku wydarzeniom, wśród których to Jego 

wewnętrzne uniżenie, ogołocenie, wyniszczenie 

przyoblecze się w zewnętrzne kształty: będzie 

oplwany, ubiczowany, zelżony, wyszydzony, 

odrzucony przez własny lud, skazany na śmierć, 

ukrzyżowany - aż wypowie ostatnie "wykonało 

się" i odda ducha swego Ojcu. 

Taki jest ów "wewnętrzny" ingres Jezusa do 

Jerozolimy - ten, który dokonuje się w Jego 

duszy na progu Wielkiego Tygodnia. 

W pewnym momencie zbliżają się do niego 

faryzeusze, którzy nie mogą znieść okrzyków 

rzeszy na cześć Chrystusa wkraczającego do 

Jerozolimy - i mówią: "Nauczycielu, zabroń 

tego swoim uczniom". Jezus odpowiada: 

"Powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie 

wołać będą" (Łk 19, 39 - 40). 

Rozpoczynamy dzisiaj Wielki Tydzień Męki 

Pańskiej w Rzymie. W tym mieście nie brak 

kamieni, które mówią o tym, jak dotarł tutaj 

krzyż Chrystusa. Jak się zakorzenił w tej stolicy 

starożytnego świata. Oby kamienie nie 

zawstydzały żywych ludzi. Oby serca nasze  

i sumienia wołały głośniej od nich! 

(św. Jan Paweł II, 30.03.1980 r.) 

 

 

 

 

 Ś W I Ę C E N I E  P O K A R M Ó W  
Święcenie będzie się odbywać na parkingu przed kościołem i przed starą plebanią. 

Gdy samochody będą zaparkowane ksiądz odmówi modlitwę poświęcenia a następnie 

będzie przechodził przy samochodach i święcił koszyki. Zachęcamy, by organizować 

się i brać koszyki sąsiadów. Chodzi o ty, by nie zablokować parkingu, gdy jeden 

koszyk będzie przypadał na jeden samochód.  

800 – Nowy Prażmów – do wiaduktu 

830 – Nowy Prażmów – do Zawodnego 

900 – Zawodne i Nowe Racibory 

930 – Wilcza Wólka 

1000 – Prażmów 

1030 – Parcela Prażmów 

1100 – Koryta, Ludwików, Parcela Woli Prażmowskiej 

1130 - Wola Prażmowska 

1200 - Wągrodno i Nowe Wągrodno 

1230 – Wola Wągrodzka 

1300 – Błonie, Słonawa, Słonawka i ul. Poprzeczna w Dobrzenicy 

1330 – Dobrzenica 

1400 – Kolonia Gościeńczyce, Gościeńczyce, Nowe Gościeńczyce 

1430 – Żyrów, Żyrówek, Wola  Żyrowska 

1500 – Mirowska Wieś i Chudowola 

1530 – Mirowice 

OGŁOSZENIA 

➢ Wielki Czwartek - wspominamy Ostatnią Wieczerzę i ustanowienie 

Eucharystii i Kapłaństwa. Pomodlę się za kapłanów i o święte powołania 

kapłańskie. Wielki Piątek – wspominamy zbawczą mękę i śmierć Pana Jezusa 

na Krzyżu. Pomodlę się za cierpiących i konających. W naszym kościele 

nabożeństwo Męki Pańskiej  o godz. 1700 . Wielka Sobota – czuwanie przy 

grobie. O godz. 2000 – liturgia Wigilii Paschalnej. Odnawiamy przymierze 

chrzcielne i wyznajemy wiarę w zwycięstwo Chrystusa. Modlimy się o ustanie 

pandemii. Niedziela Zmartwychwstania – O godz. 600 – Rezurekcja (bez 

procesji). Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem władz w kościele może 

przebywać podczas nabożeństw tylko 20 osób.  

➢ Policja ujęła szajkę okradająca cmentarze. Osoby pokrzywdzone mogą 

zgłaszać się do naszego komisariatu. 

➢ Dziękuję za ofiary na grób Pana Jezusa mieszkańcom Gościeńczyc i Nowych, 

Gościeńczyc, Nowego Wągrodna, Wilczej Wólki, Żyrowa i wszystkim 

ofiarodawcom indywidualnym. 

➢ Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Pana: 

Ś.P. Krzysztof Antoni Nowakowski  (l. 77) z Woli Prażmowskiej. Pogrzeb odbył 

się wczoraj. Ś.P. Antoni Maciejak (l.82) z Mirowic. Pogrzeb odbędzie się jutro  

o godz. 1300. Ś.P. Zofia Czajkowska (l. 95) z Chudowoli. Pogrzeb we wtorek  

o godz. 1100. Ś.P. Stanisław Piotrowski (l. 69) z  Prażmowa. Pogrzeb odbędzie się 

we wtorek po świętach o godz. 1300. Wieczny odpoczynek….. 

 


