
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 

Poniedziałek 29.03  Wielki Poniedziałek  
1600 + Mariannę i Antoniego (r. śm.), Józefa i Czesława Piotrowskich 
1630 + Edwarda Wojnowskiego zam. siostra Barbara z r. 
Wtorek 30.03 Wielki Wtorek  
1600 + Paulinę Mazur (1 r. śm.) zam. mąż i syn 
1630 + Edwarda Wojnowskiego zam. sąsiadka Kopaczowa 
Środa 31.03 Wielka Środa   
1600 + Edwarda Wojnowskiego od sąsiadów Baranów 
1800 1) + Józefa Gajdę (6 r. śm.), Zygfryda Kruka (6 r. śm.) i Mariannę Kruk 2) + Paulinę  
i Józefa Mazura zam. r. Kruków 3) + Zbigniewa Synicę (10 r. śm.) 4) + Władysławę, Sta-
nisława i Tadeusza Łopackich z int. córki 5) + Grzegorza Krzyszkowskiego od Zbyszka  
i Łukasza Kowalskiego z r. 6) + Joannę Tkacz (r. śm.) z int. ojca chrzestnego 7) + Toma-
sza Głogowskiego od siostry Sylwii z r. 8) + Pelagię Kutę 9) + Feliksa Golę (28 r. śm.)  
10) + Tadeusza Kurtka od uczestników pogrzebu     
Czwartek 01.04 Wielki Czwartek   
1800 1) W int. Ks. Proboszcza, Ks. Wikariusza i O. Jakuba o dary Ducha Świętego i po-
trzebne łaski 
        2) + Zofię Wawrzeńczyk od Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej 
Piątek 02.04 Wielki Piątek 

1600 Liturgia Wielkiego Piątku  
Sobota 03.04 Wielka Sobota 
1930 1) Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi 
        2) + Grzegorza Krzyszkowskiego od brata Pawła z rodziną 
Niedziela 04.04 Niedziela Zmartwychwstania 
600 za Parafię 
800 + Genowefę, Edwarda Władyszewskich, Mariana Piotrowskiego, Tomasza Kubickiego, 
Ryszarda Barana 
1000 + Józefa i Genowefę Plewów z int. r. 
1200 + Bożenę Tkacz z int. syna Grzegorza z r. 
1600 + Zdzisława Lużyńskiego zam. żona z dziećmi 
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Niedziela Palmowa 
28 marca 2021 r. Nr 18 (644) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Iz 50, 4-7   /  Flp 2, 6-11 
Ewangelia: J 11, 45-57 
Wielu spośród Żydów przybyłych do 
Marii, ujrzawszy to, czego Jezus do-
konał, uwierzyło w Niego. Niektórzy  
z nich udali się do faryzeuszów i do-
nieśli im, co Jezus uczynił. Arcyka-
płani więc i faryzeusze zwołali San-
hedryn i rzekli: «Cóż zrobimy wobec 
tego, że ten człowiek czyni wiele 
znaków? Jeżeli Go tak pozostawimy, 
to wszyscy uwierzą w Niego, a przyj-
dą Rzymianie i zniszczą nasze miej-
sce święte i nasz naród». Wówczas 
jeden z nich, Kajfasz, który w owym 
roku był najwyższym kapłanem, rzekł 
do nich: «Wy nic nie rozumiecie i nie 
bierzecie tego pod rozwagę, że lepiej 
jest dla was, aby jeden człowiek 

umarł za lud, niżby miał zginąć cały naród». Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale 
jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za na-
ród, i nie tylko za naród, ale także po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. 
Tego więc dnia postanowili Go zabić. Odtąd Jezus już nie występował otwarcie wśród Ży-
dów, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasta zwanego Efraim, i tam 
przebywał ze swymi uczniami. A była blisko Pascha żydowska. Wielu przed Paschą udawa-
ło się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli  
w świątyni, mówili jeden do drugiego: «Jak wam się zdaje? Czyżby nie miał przyjść na świę-
to?» Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział  
o miejscu Jego pobytu, doniósł o tym, by można było Go pojmać. 

Kazanie espresso… 
Święta Siostra Faustyna w swoim Dzienniczku bardzo często przywołuje słowa Jezusa  
o tym, jak ważne jest zanurzenie własnego życia w Jego męce. Wobec problemów, ludzkich 
bólów to właśnie wejście w tajemnicę męki Jezusa niesie ukojenie i ulgę. Wielu mistyków  
i świętych tak właśnie czyniło. Męka Pańska była dla nich niezwykłym umocnieniem. Kiedy 
jest nam źle albo narzekamy, to nie zwracamy się do pustki i nicości, tylko do Jezusa i bar-
dzo często idziemy wtedy pod krzyż. Tam możemy ukrzyżować nasze namiętności, nieczy-
ste myśli – to wszystko, co jest grzechem. I znaleźć w krzyżu nadzieję.        /ks. M. Frukacz/ 
 

Hosanna!           Ukrzyżuj! 
 
 
 

Extra… 
× 29.03.1970 – Zlikwidowano komunikację trolejbusową w Poznaniu. 
× 31.03.1970 – Założono Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. 
× 01.04.1657 – Potop szwedzki: sprzymierzone ze Szwedami wojska siedmiogrodzkie 
księcia Jerzego II Rakoczego ograbiły i spaliły Chęciny. 
× 02.04.1921  - 1921 – Zlikwidowano komunikację tramwajową w Cieszynie 
 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ We wtorek odbył się pogrzeb + Tadeusza Kurtka z Kowali, a w piątek + Henryka Rabieja. 
Módlmy się: "Wieczny odpoczynek....". 
▪ W związku z nowymi obostrzeniami przypominam o konieczności noszenia masek, dezyn-
fekcji rąk i zachowania odpowiedniej odległości w kościele wynoszącej jedną osobę na 20 
metrów kwadratowych. 
▪ W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego p. Drapikowski Mariusz przywiózł kopię obrazu  
w dotychczasowej szacie. Obraz został umieszczony jak poprzednio w ołtarzu głównym. 
Oryginalny obraz pozostanie w pracowni w Gdańsku do czasu opracowania koncepcji i pro-
jektu nowych szat wotywnych 
▪ Przed kościołem przeprowadzana jest zbiórka na rzecz Hospicjum w Miechowie. Placówka 
potrzebuje wsparcia, by w dalszym ciągu mogła rozbudzać nadzieję w sercach swoich pa-
cjentów zapewniając im bezpłatnie godne warunki w najtrudniejszym etapie ich życia – eta-
pie odchodzenia. Można wesprzeć poprzez dar do puszki lub zakup koronkowej pisanki. 
▪ Dziś Niedziela Palmowa, poświęcenie palm na każdej Mszy Świętej. Dziś rozpoczynamy 
Wielki Tydzień. 
▪ W Wielką Środę: od g. 9.00 odwiedzenie chorych z Sakramentem Namaszczenia Chorych, 
o g. 19.00 - przygotowanie przed chrztami planowanymi na Poniedziałek Wielkanocny. 
▪ W czwartek rozpoczyna się miesiąc kwiecień. Msze św. w dni powszednie będą już od-
prawiane o godz. 18.00. 
▪ W Wielki Czwartek rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne. W tym dniu Msza Święta 
Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 (transmisja online). Po Mszy św. przeniesienie Najświęt-
szego Sakramentu do Ciemnicy. O godz. 21.00 śpiew Gorzkich Żali (transmisja online). 
Czuwanie w kościele do godz. 22.00 
▪ W Wielki Piątek obowiązuje nas post ścisły. Rozpoczynamy Nowennę do Bożego Miło-
sierdzia. Czuwanie od godz. 8 00. O godz. 16.00 Droga Krzyżowa, a po niej Liturgia wielko-
piątkowa (transmisja online). Czuwanie w kościele do godz. 24.00. 
▪ W Wielką Sobotę podobnie jak w Wielki Piątek Kościół powstrzymuje się od sprawowania 
ofiary Mszy św. Czuwanie przy grobie Pana Jezusa od rana. Poświęcenie pokarmów w ko-
ściele i przed kościołem w Brzezinach o godzinie: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00;  
w Nidzie od godz. 9 00 przy kapliczkach i w kaplicy; w Kowali przy kapliczkach od godz. 
10.30; w Podwolu przy kapliczkach od godz. 12 00. Msza św. Wigilii Paschalnej rozpocznie 
się po zachodzie słońca o godz. 19.30 (transmisja online). Czuwanie ze Zmartwychwstałym 
przez całą noc. 
▪ W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego rezurekcja o godz. 6.00 (transmisja online),  
a po niej Msze św. jak w każdą niedzielę. Jest to również pierwsza niedziela miesiąca; 
zmiana tajemnic różańcowych będzie wyjątkowo tydzień później. 
▪ W Wielkanoc z Parafii w Piekoszowie zostanie do nas przywieziona na Mszę św. godz. 
16.00 monstrancja “Królowa pokoju” z Medjugorie. Każdy z nas będzie miał indywidualną 
okazję do adoracji Chrystusa obecnego pod Eucharystyczną postacią przez cały tydzień do 
Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Bacząc na obostrzenia taka forma spotkania z Chrystusem, 
pozwala zachować bezpieczeństwo i jest doskonałą okazją do wyciszenia swojego serca 
w świecie chaosu spowodowanego pandemią. 
▪ Ogłoszenie burmistrza Miasta i Gminy Morawica: "1 kwietnia rozpoczyna się Narodo-
wy  Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis jest powszechny czyli dotyczy 
wszystkich. Obowiązującą metodą jego realizacji jest samospis internetowy na stro-
nie spis.gov.pl. Samodzielnie mogą się spisać także osoby, które nie posiadają urządzenia 
lub dostępu do internetu. Z myślą o nich przygotowaliśmy stanowisko w Urzędzie Miasta  
i Gminy w Morawicy i Urzędzie Statystycznym w Kielcach, przy których można się spisać 
oraz otrzymać pomoc przeszkolonych osób. Wypełnienie formularza spisowego trwa kilka 
minut.(…)". 
▪ Pragnę serdecznie podziękować za kosztowności i ofiary pieniężne składane na szaty do 
obrazu w ołtarzu głównym dla Matki Bożej i Pana Jezusa. Bóg zapłać. 
 

Boży człowiek… - św. Beniamin (31 marca) 
Beniamin był diakonem biskupa Susy, Abdasa. Kiedy w Persji wybuchło prześladowanie  
w latach 420-422, Beniamin dostał się do więzienia. Wyróżniał się odwagą i wymową. Dzięki 
interwencji ambasadora cesarza wschodnio-rzymskiego i na mocy traktatu, zawartego 
pomiędzy cesarzem a Persami, król perski przerwał prześladowanie. Beniamin po dwóch 
latach wielu cierpień w więzieniu odzyskał wolność pod warunkiem, że zaprzestanie 
apostołowania. Tego warunku nie dochował. Aresztowano ponownie Beniamina. Dla 
wymuszenia na nim wyparcia się wiary w Chrystusa zastosowano wobec niego 
najokrutniejsze męki. Kiedy zaś Święty nie załamał się, stracono go publicznie w 424 r. 
poprzez wbicie na pal obwiązany - dla zwiększenia cierpień - pętlami ze sznura. 

Znaleziono… 
„(…) wygląda to tak, jakby ksiądz był w oczach Boga kimś lepszym, doskonalszym niż 
człowiek świecki. W tej propozycji mieści się przestarzały pogląd, że my kapłani, tworzymy 
jakby lepszą, specjalnie uprzywilejowaną warstwę ludzi. Stare, ale mądre przysłowie 
mówiące, że piekło będzie wybrukowane głowami duchownych, jest zdrowym sprzeciwem 
wobec takiego myślenia. Dla Boga nie ma ludzi mniej lub bardziej poświęconych Bogu. 
Chrystus umarł na krzyżu zarówno za kapłanów jak i za największych grzeszników. My, 
kapłani, jesteśmy równeż tylko nieużytecznymi sługami. Czy może być ktoś bardziej lub 
mniej poświęcony Bogu? To tylko od człowieka zależy czy sięgnie głębiej w łączność  
z Bogiem. Mam wrażenie, że to my, kapłani i to wbrew Ewangelii, storzyliśmy mit o naszym 
specjalnym wybraństwie. Ewangelia wyraźnie przypomina, że jeden jest tylko Pośrednik  
i Nauczyciel: Jezus Chrystus. W codziennej praktyce – mówiłem dalej – wołamy z ambon, 
jaką to ofiarę poniosła matka, która swego syna poświęciła kapłaństwu. Dlaczego nie 
wołamy z zachwytem o matce, która wydała córkę za mąż na twardą służbę wydawania na 
świat i wychowania potomstwa. Tyle samo trudu wymaga wysiłek, aby być dobrym 
kapłanem co być dobrą matką lub ojcem. Przecież tak kapłaństwo jak i małżeństwo są 
sakramentalnymi świętościami.”                                                    /śp. ks. Stanisław Kudelski/ 

Zamyśl się… 
„Im mniej mam tym 
mi swobodniej na 
sercu” /Św. Teresa 
od Jezusa/   

Uśmiech 
Katecheta chce wytłumaczyć dzieciom na przykładzie, czym jest 
cnota miłosierdzia: - Kiedy furman bije osła, a ja staram się go od 
tego odwieść, to czym się kieruję? - Miłością braterską - odpowiada-
ją dzieci. 

Coś dla ducha… 
„Oblicze Jezusa” 

Pewnego dnia, na Sycylii, mnich Epifaniusz odkrył w sobie dar Pana: potrafił malować pięk-
ne ikony. Zapragnął namalować jedną, która stałaby się arcydziełem: zapragnął namalować 
oblicze Chrystusa. Gdzie znaleźć odpowiedniego modela, zdolnego wyrazić równocześnie 
cierpienia i radość, śmierć i zmartwychwstanie, boskość i człowieczeństwo? Epifaniusz nie 
mógł zaznać już spokoju. Wyruszył w podróż, przemierzył Europę, obserwując każdą twarz. 
Niestety, nie istniało oblicze mogące przedstawiać Chrystusa. Pewnego wieczoru zasnął 
powtarzając słowa psalmu: «Twego oblicza szukam Panie. Nie ukrywaj przede mną Twego 
oblicza.». Miał sen: anioł prowadził go do spotykanych osób i wskazywał na jeden szczegół, 
który czynił tę twarz podobną do Chrystusowej; radość młodej żony, niewinność dziecka, si-
łę wieśniaka, cierpienie chorego, strach skazańca, dobroć matki, przestrach sieroty, suro-
wość sędziego, wesołość kuglarza, miłosierdzie spowiednika, zabandażowane oblicze trę-
dowatego. Epifaniusz powrócił do swego klasztoru i wziął się o pracy. Po roku ikona przed-
stawiająca Chrystusa była gotowa. Pokazał ją opatowi i współbraciom, którzy zdumieli się i 
rzucili się na kolana. Oblicze Chrystusa było cudowne, wzruszające, stawiające pytania. Na 
próżno pytano Epifaniusza, kto posłużył ma za modela. Nie szukaj Chrystusa w obliczu jed-
nego człowieka, ale w każdym człowieku szukaj fragmentu oblicza Chrystusowego./Ferrero/ 

 


