
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 14.04 Wielki poniedziałek  
700 W r. ur. Tomasza i Waldemara o zdrowie i opiekę MB i św. Józefa 
1800 1) + Edwarda Zawadzkiego (11 r. śm.) z int. córki z rodziną 
        2) + Leszka Engela od uczestników pogrzebu 
1830  W 40 r.  ślubu Józefa i Kazimiery Mazurków z int. dzieci z rodzinami  
Wtorek 15.04 Wielki Wtorek 
1800 + Helenę (r. śm.), Jana Soja, Józefę, Wawrzyńca Stanków 
1830 + Apolonię i Władysława Bladziaków z int. córki 
Środa 16.04 Wielka Środa 
700  + Stanisława, Mariannę, Tadeusza Salamonów  
1800 1) + Stanisława Kaczora, Antoniego, Magdalenę Kaczorów, Mariannę, Henryka, 
Młynarczyków, Genowefę, Zdzisława Kutów, Kazimierę Stokowiec, Annę Remling  z int. 
rodziny 
        2) W 20 r. ślubu Barbary i Jacka oraz o zdrowie dla ich dzieci  
Czwartek 17.04 Wielki Czwartek 
1800  1) + Katarzynę, Józefa Wieczorków, Józefa Pabiana, Piotra, Mariannę Piotrowskich 
         2) + Tadeusza Salamona (14 r. śm.) z int. żony z dziećmi     
Piątek 18.04 Wielki Piątek 
1600  Liturgia wielkopiątkowa 
Sobota 19.04 Wielka Sobota 
1900  1) + Romana Sabata z int. rodziny  
         2) + Władysława Kruka (r. śm.) Helenę, Tadeusza Kruk, Danutę Stokowiec.  
Niedziela  20.04 Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego  
600 Msza Święta za parafię  
1000  w 18 r. ur. Karoliny o zdrowie i bł  Boże w dorosłym życiu z int. rodziców i siostry 
1200 +  Cecylię i Henryka Kmiecików 
1600 +  Karola (ur.), Sebastiana Tetelewskich z int. rodziców  
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Niedziela Palmowa 
13 kwietnia 2014 r. 

Nr 20 (281) 
Oto przychodzi 

prawdziwy 
Król 

 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Iz 50,4-7 / Flp 2,6-11 
Ewangelia msza Mt 26,14-27,66   
                  procesja Mt 21,1-11 
„Gdy się przybliżyli do Jerozoli-
my i przyszli do Betfage na Gó-
rze Oliwnej, wtedy Jezus posłał 
swoich uczniów i rzekł im: „Idź-
cie do wsi, która jest przed wa-
mi, a zaraz znajdziecie oślicę 
uwiązaną i źrebię z nią. Od-
wiążcie je i przyprowadźcie do 
Mnie. A gdyby wam kto co mó-
wił, powiecie: «Pan ich potrze-
buje, a zaraz je puści»”. Stało 
się to, żeby się spełniło słowo 
proroka: „Powiedzcie Córze Sy-
jońskiej: Oto Król twój przycho-
dzi 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 poprzedzały i które szły za 
Nim, wołały głośno: „Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, który przychodzi w imię 
Pańskie. Hosanna na wysokościach”. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe mia-
sto, i pytano: „Kto to jest?” A tłumy odpowiadały: „To jest prorok Jezus z Nazaretu w Gali-
lei”. 
Komentarz… 
„Gdzie palmy w rękach waszych? Gdzie „Hosanna” na waszych ustach? A może ty  
w bezpiecznym kąciku patrzysz z niepokojem na przeciągający pochód Jezusa.  
A może przewidując tragedię uspokajasz rozentuzjazmowanych. Czy ty Mu ufasz? 
Czy wierzysz, że On ma rację? Czy jesteś przekonany, że ta Jego droga jest słuszna 
i uczciwa; że ludzkość zawsze na nią wróci, że On zawsze zmartwychwstanie? Jeśli 
tak, to po co się kryjesz, to dlaczego jesteś taki przerażony, taki nieufny, taki niewie-
rzący? A może ty po prostu w Niego nie wierzysz?”                            /ks. M. Maliński/  
 
 
 
 

 

Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy  
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich. 
 
Ekstra… 
× 14.04 -  Dzień Ludzi Bezdomnych  
× 15.04 -  Międzynarodowy Dzień Kombatanta 
× 16.04 -  Dzień Sapera 
× 18.04 -  Światowy Dzień Krótkofalowca 
 



A w parafii… 
▪ W naszym kościele tradycyjnie zostały zasłonięte krzyże. Bardzo sugestywnie wyjaśnia ten 
zwyczaj abp Antoni Nowowiejski: zasłona ta jest symbolem żalu i pokuty, jakim grzesznik 
poddać się powinien, aby mu wolno było znowu podnieść oczy na Majestat Boski, którego 
Oblicze nieprawościami swymi niejako sobie przysłonił; wyobraża sobie poniżenie Chrystusa, 
zakrywające chwałę Jego Bóstwa i czyniące Go Żydom zgorszeniem a poganom głupstwem, 
aby w zmartwychwstaniu, na kształt zasłony przedarte, objawiły ukrytą za nimi jasność i moc 
Boga Wcielonego. 
▪ Dziś przeżywamy Niedzielę Palmową. Podczas mszy świętych święcone są palmy. Po 
mszy św. o godz. 10.00 Redakcja Pisma Parafialnego SANCTUS zaprasza do wzięcia udzia-
łu w VII Konkursie Palm.  
▪ Rozpoczynamy w Kościele Wielki Tydzień. Jak co roku zachęcamy do licznego uczestnic-
twa w obchodach Triduum Paschalnego. Nie zapominajmy, że od porządków i wypieków 
świątecznych ważniejsze jest budowanie relacji z naszym Zbawicielem. Plan nabożeństw: 
Wielki Czwartek – godz. 18.00 Msza Święta upamiętniająca ustanowienie Sakramentu Eu-
charystii i Kapłaństwa z przeniesieniem Pana Jezusa na Ołtarz Wystawienia; Wielki Piątek – 
godz. 15.45 rozpoczęcie Nowenny do Bożego Miłosierdzia, godz. 16.00 Liturgia wielkopiąt-
kowa (Droga Krzyżowa, Liturgia Słowa, Adoracja Krzyża, Komunia Święta, przeniesienie Je-
zusa Eucharystycznego do Grobu), godz. 18.00-20.00 czuwanie przy Grobie Kółek Różań-
cowych, godz. 20.00 Adoracja przygotowana przez scholę; Wielka Sobota – poświęcenie po-
karmów w Brzezinach (co godzinę od 8.00 do 13.00), w Nidzie o godz. 10.00, w Kowali  
o godz. 11.00, godz. 13.00-19.00 czuwanie przy Grobie Kółek Różańcowych, godz. 18.45 
Nowenna do Bożego Miłosierdzia, godz. 19.00 Msza Święta z poświęceniem wody i ognia, 
czuwanie w kościele do rezurekcji; Niedziela Zmartwychwstania – godz. 5.45 Nowenna do 
Bożego Miłosierdzia, godz. 6.00 procesja i Msza Św. rezurekcyjna, kolejne Msze Święte  
o godz. 10.00, 12.00 i 16.00. Chrystus umarł, Chrystus Zmartwychwstał, Chrystus powróci! 
▪ W ostatnim czasie w prezbiterium kościoła został umieszczony pulpit wykonany przez  
p. Marka Praszkiewicza w tym samym stylu co ołtarz i ambonka. Zamontowano też do niego 
nowy mikrofon pojemnościowy.  
▪ Dziś o godz. 17.30 w kościele w Bilczy odbędzie się projekcja filmu „Całopalenie” niezwy-
kłego dokumentu przedstawiającego historię życia Ojca Świętego Jana Pawła II z okresu lat 
szkolnych, opowiedzianą  przez Jego przyjaciół. Zapraszamy! 
▪ Zapraszamy do uczestniczenia w Drodze Krzyżowej ulicami Kielc, która rozpocznie się  
w Wielki Wtorek o godz. 19.30 w kościele św. Wojciecha. 

Życzenia 
Z okazji Święta Kapłanów, 
które przeżywamy w Wielki 
Czwartek życzymy naszym 
księżom, by dzięki Mocy 
Chrystusa byli zawsze Je-
go żywym świadectwem.  

Tu es Petrus… 
57.  Św. Agapit I (13.V.535-22.IV.536) Był archidiakonem u Ja-
na II. Wybrany został na papieża 13 maja 535. Z polecenia króla 
Ostrogotów podróżował do Bizancjum, aby zapobiec podbiciu 
Italii przez cesarstwo wschodniorzymskie. Ale jego polityczna 
misja zakończyła się niepowodzeniem. Udało mu się jednak  
w Bizancjum przeciwstawić monofizytyzmowi. 

Z Watykańskiej Ziemi… 
Chrześcijaństwo nie jest doktryną filozoficzną, nie jest programem życia, aby prze-
trwać, aby uchodzić za człowieka dobrych manier, by się pogodzić. Są to konsekwen-
cje wiary. Chrześcijaństwo jest osobą, osobą wyniesioną na krzyż, osobą która unice-
stwiła samą siebie, aby nas zbawić, uczyniła siebie grzechem. Tak, jak na pustyni zo-
stał wywyższony grzech, tak tutaj wywyższony został Bóg, który stał się człowiekiem, a 
dla nas stał się grzechem. Na krzyżu były wszystkie nasze grzechy. Nie da się zrozu-
mieć chrześcijaństwa bez zrozumienia tego głębokiego upokorzenia Syna Bożego, któ-
ry uniżył samego siebie i stał się sługą aż do śmierci, i to śmierci na krzyżu, aby służyć 

Boży człowiek…  -  św. Ryszard Pampuri (18 kwietnia) 
Hieronim Filip urodził się 2 sierpnia 1897 r. w Trivol-
zio niedaleko Pawii. Był dziesiątym z jedenaściorga 
dzieci Angeli Campari i Innocenta Pampuriego. 
Osierocony jako dziecko, był wychowywany przez 
krewnych - rodzinę wiejskiego lekarza. W czasie 
studiów medycznych odbył służbę wojskową w armii 
włoskiej. Był to okres I wojny światowej. Przerażał 
go bezsens działań wojennych. Pisał wtedy: "Co za 
marnowanie ludzkiego życia. Tylu rannych, tylu po-
łamanych...". Z wielkim poświęceniem pielęgnował 
rannych. Za tę służbę został odznaczony brązowym 
medalem odwagi. W okresie pobytu w wojsku po-
ważnie chorował. Po ukończeniu studiów i stażu 
podjął pracę jako lekarz. Jego jedynym marzeniem 
było służyć Chrystusowi, pomagając chorym i cier-
piącym. Do misjonarki w Egipcie pisał: "Módl się, 
aby pycha, egoizm lub jakakolwiek zła namiętność 
nie zdołała mnie powstrzymać przed tym, aby wi-
dzieć zawsze w moich chorych cierpiącego Jezusa, 
Jego pielęgnować i Jego pocieszać. Dopóty ta myśl 
we mnie żyje, jakże piękna i owocna będzie dla 
mnie praktyka mojego zawodu". Jeszcze w czasie 
studiów został tercjarzem franciszkańskim, jednak 

do I zakonu nie został przyjęty z powodu problemów zdrowotnych. Odmówili mu także jezuici. 
W stanie świeckim żył radami ewangelicznymi. Aktywnie udzielał się w swojej parafii, opieku-
jąc się młodzieżą i organizując rekolekcje. Przez chorych był bardzo ceniony. Wielu pacjen-
tom pomagał też materialnie. Siły czerpał z codziennej Eucharystii i częstej adoracji. W wieku 
30 lat, odpowiadając na wewnętrzne przynaglenie, wstąpił do zakonu braci św. Jana Bożego 
- bonifratrów. Przyjął imię Ryszard, z wdzięczności dla kapłana, którym Pan Bóg posłużył się 
dla wskazania mu tej drogi, ks. Riccardo Beretty. Mediolańskie gazety odnotowały, że pa-
cjenci żałowali bardzo porzucenia praktyki przez "świętego doktora", jak go nazywano. Ry-
szard jednak również jako zakonnik kontynuował pełną miłosierdzia i cierpliwości posługę le-
karską. W 1930 r., mając zaledwie 33 lata, zmarł na gruźlicę. Modlitwa. Boże, Ty pozwoliłeś 
Świętemu Ryszardowi jego lekarską służbę uczynić dziełem miłości, daj nam za jego wsta-
wiennictwem, w służbie chorym i potrzebującym, naśladować jego miłosierdzie. Przez Chry-
stusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha 
Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. 
Zamyśl się… 
„Cierpienie jest świątynią w której Bóg chce 
być, z człowiekiem sam na sam.” /J. Schieder/ 

Uśmiech… 
Z kartkówki z historii: - Kto to jest papież?  
- To ksiądz nad księżmi, taki jakby król religii. 

Coś dla ducha… 
„O kontrowersyjnym sondażu” 

Profesor w czasie wykładu przedstawił studentom medycyny pewien problem do rozwiązania. 
Aborcja. Tak czy nie? Małżeństwo gruźlików, obydwoje na dodatek zarażeni chorobą wene-
ryczną, mają już czwórkę dzieci. Dwoje przedwcześnie zmarło, pozostałe są ciężko upośle-
dzone. Matka oczekuje piątego dziecka. – Co doradzilibyście – zapytał wykładowca – temu 
małżeństwu? Aborcję? Czy chcielibyście dokonać tego zabiegu? Większość słuchaczy była 
za aborcją. – Proszę państwa – podsumował wyniki sondażu profesor – tym samym uśmierci-
libyście samego Ludwika van Beethovena.                                         /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


