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 Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy Miejsce Czaszki, dali Mu 

pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy Go ukrzyżo-

wali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc tam, 

pilnowali Go. A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: To jest 

Jezus, Król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, jed-

nego po prawej, drugiego po lewej stronie. Ci zaś, którzy przechodzili obok, 

przeklinali Go i potrząsali głowami, mówiąc: Ty, który burzysz przybytek 

i w trzy dni go odbudowujesz, wybaw sam siebie; jeśli jesteś Synem Bożym, 

zejdź z krzyża! Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie i starszymi, 

szydząc, powtarzali: Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem 

Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. Zaufał Bogu: 

niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział: Jestem Synem 

Bożym. Tak samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzyżowani.  

 Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. 

Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: To znaczy: Boże 

mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam 

mówili: On Eliasza woła. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, 

I czytanie: Iz 50, 4-7; II czytanie: Flp 2, 6-11 

Psalm: Ps 22; Ewangelia: Mt 26, 14 - 27, 66 



KOMENTARZ PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

Dzisiejsza Liturgia Słowa rozpoczyna się niezwykłym wjazdem Jezusa do 

s wiątyni, kto ry jest rados nie witany przez tłumy wołające: Hosanna Synowi 

Dawida! A zaciekawionym i zdumionym odpowiadano: To jest prorok, Jezus 

z Nazaretu w Galilei. Jednak za kilka dni, Jezusa prowadzonego na śmierć 

i krzyz owanego nikt nie bronił, nikt nie wołał, z e jest prorokiem. Jedynie po-

gan ski setnik patrząc na Jego s mierc  wyznał: Prawdziwie, Ten był Synem Bo-

żym.  

Jak zmienne i niestałe jest serce człowieka. Potrafi w chwili uniesienia ra-

dos nie wielbic  Boga, a w czasie pro by, kiedy trzeba stanąc  w obronie praw-

dziwych wartos ci i zaryzykowac  swoją pozycją, utratą dobrego imienia, bez-

piecznego z ycia - milczy, albo krzyczy z tłumem: Ukrzyz uj Go! Nie znam tego 

Człowieka! 

To włas nie w chwilach trudnych, w chwilach zagroz enia i utraty bezpie-

czen stwa okazuje się prawdziwe człowieczen stwo, prawdziwa wielkos c  

i odwaga.  

Dzis , w chwili s wiatowego zagroz enia, poznajemy tych, kto rzy nie tylko 

słowem, ale czynem dają s wiadectwo, z e kaz dy kto ry potrzebuje pomocy jest 

postawiony na naszej drodze, aby okazac  mu braterską miłos c  i miłosierdzie, 

bo kaz dy jest dzieckiem Boz ym i mieszka w nim Chrystus – czasem tak bar-

dzo zraniony i umęczony. 

Palmy i bicz 

Tak często w Niedzielę Palmową zatrzymujemy się na samych palmach i na 

tryumfie Jezusa wjez dz ającego do Jerozolimy. Chcemy w nim uczestniczyc . 

To radosne godziny spędzone przy Jezusie. On był szczęs liwy, widząc 

otaczających Go wielbicieli. Nie było to jakies  groz ne zajmowanie Jerozolimy. 

Jezus wjez dz ał do stolicy na os le, a nie na zbrojnym koniu. Uczniowie i Jego 

sympatycy to rozumieli. Oni przez Niego odkrywali, z e nawet okupacja 

rzymska nie przeszkadza w tym, by mogli z yc  w s wiecie prawdy i miłos ci. 

S więty Mateusz, kto ry był s wiadkiem tego wjazdu, zanotował jednak nie 

tylko wjazd, ale i drugie wydarzenie, kto re miało miejsce w tym samym dniu. 

nasączył ją octem, umocował na trzcinie i dawał Mu pić. Lecz inni mówi-

li: Zostaw! Popatrzmy, czy nadejdzie Eliasz, aby Go wybawić.  

A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i oddał ducha.  

...I NIE TYLKO 



Oto Jezus ten tryumfalny wjazd kon czy z biczem w ręku. Wkracza do 

s wiątyni i wyrzuca z niej sprzedających i wymieniających pieniądze. Staje 

w obronie s więtos ci s wiątyni, kto ra jest domem modlitwy. 

Te dwa wydarzenia trzeba połączyc . Jezus mo gł zrobic  porządek 

w s wiątyni, bo był otoczony tłumem wielbicieli, dla kto rych z ycie religijne 

i modlitwa znaczyły tysiąc razy więcej niz  układy społeczne i polityczne. 

Władzy się to nie podobało. Za kilka dni urządzą Mu wyjs cie z Jerozolimy 

z krzyz em na ramieniu na miejsce stracen . Te wydarzenia łączą się w całos c . 

S wiat chce miec  nasze s wiątynie, aby w nich prowadzic  biznes, by były do 

jego dyspozycji. S wiątyn  nie traktuje jako domo w modlitwy. Dla niego są to 

zawsze „jaskinie”, w kto rych dobre interesy są waz niejsze niz  kontakt 

z Bogiem. 

Niedziela Palmowa zmusza kaz dego wierzącego do odpowiedzi na pytanie: 

Czym dla mnie jest s wiątynia? 
ks. Edward Staniek 

O co proszę?  

O łaskę wiernej obecności przy Jezusie opuszczonym i zdradzonym. 

Będę kontemplował scenę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, kto ra 

zapowiada rychłe nadejs cie Jego męki i s mierci. Jezus objawia się jako Kro l, 

kto rego odznacza pokora, cichos c  i łagodnos c . 

Us wiadomię sobie, z e Jerozolimą, miejscem s więtym i domem Boga, jest 

moje serce. Jezus pragnie w nim kro lowac . Prosi mnie o pozwolenie na pano-

wanie w moim sercu. 

Czy potrafi ę zaprosic  Go do mojego serca tak, aby bezwarunkowo w nim 

panował? Czy w moim sercu są jeszcze miejsca, kto rych Mu nie oddałem? 

Czego nie potrafi ę Mu oddac ? Szczerze powiem o tym Jezusowi. 

Podczas Liturgii Eucharystycznej, gdy będę s piewał „Hosanna”, zapytam 

siebie, czy Jezus jest naprawdę rados cią mojego z ycia? Czy Jego obecnos c  

w moim z yciu jest z ro dłem głębokiej rados ci? Czy nie ma we mnie smutku, 

lęko w, obaw? Powiem Jezusowi o moich uczuciach. Poproszę, aby je przemie-

nił. 

  Będę kontemplował Jezusa wjez dz ającego do Jerozolimy na osiołku. Wejdę 

w tłum ludzi, kto ry wiwatuje na Jego czes c  i s cieli przed Nim swoje płaszcze. 

Co mogę powiedziec  o moim szacunku do Jezusa? Czy potrafię Go wyznawac  

publicznie? 

Jezus idący na mękę przypomina mi, z e kroczenie za Nim domaga się całko-

witej ofiary z z ycia. Jak wypełniam moje z yciowe powołanie? Czy nie ulegam 



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

  Niewiele zachowało się pewnych wiadomości o nim. Jest 

pewne, że zmarł przed rokiem 1420, gdyż wtedy pojawia 

się jego pierwszy żywot i pierwsze ślady jego kultu.  

  Roch urodził się w wieku XIV w Montpellier (południowa 

Francja). Jego rodzice mieli nalez ec  do zamoz niejszych 

w mies cie. Kiedy przez długi czas nie mieli dziecka, uprosili 

sobie syna modlitwą i jałmuz nami.  

  Gdy w młodym wieku stracił rodzico w, to idąc za radą 

Ewangelii: "Jes li chcesz byc  doskonały, idz , sprzedaj, co po-

siadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie" (Mt 19, 21), pieszo, 

z kijem podro z nym w ręku udał się z pielgrzymką do Rzymu. Nie doszedł 

jednak do Wiecznego Miasta, gdyz  w miasteczku włoskim Acquapendente 

zastał epidemię dz umy. Zatrzymał się tam, aby zaraz onym spieszyc  

z pomocą, nie bacząc, z e sam naraz a się na s miertelne niebezpieczen stwo. 

W nagrodę za to heroiczne pos więcenie dla bliz nich Pan Bo g miał go obda-

rzyc  łaską uzdrawiania. Zjednało mu to sławę s więtego. Uciekając przed ota-

czającym go tłumem wielbicieli, opus cił miasto i udał się do Rzymu, gdzie 

spędził ok. 3 lat, nawiedzając kos cioły, opiekując się chorymi i ubogimi. 

W drodze powrotnej do Francji zatrzymał się w Loreto. W Piacenza znowu 

zastał epidemię dz umy. Przy posłudze chorym zaraził się. Znalazł się jednak 

pewien zamoz ny człowiek, kto ry się nim zajął. Kiedy Roch wyzdrowiał, udał 

się dalej na po łnoc. Gdy jednak znalazł się juz  nad Jeziorem Wielkim w mia-

steczku Angera, pochwycili go z ołnierze pograniczni i biorąc go za szpiega, 

uwięzili. Poddano go indagacjom s ledczym, połączonym ze stosowaniem tor-

tur. Wycien czony, po pięciu latach więzienia Roch zmarł w lochu. Jego nie-

winnos c  i s więtos c  miał ujawnic  cudowny napis na s cianie więzienia: "Ci, 

kto rzy zostaną dotknięci zarazą, a będą wzywac  na pomoc s w. Rocha, jako 

swego pos rednika i orędownika, będą uleczeni". Mieszkan cy miasta ujęli się 

więc za pielgrzymem. Zabrali ze sobą jego relikwie i pochowali je w kos ciele 

parafialnym. Potem przeniesiono je do Voghera, a wreszcie do Wenecji 

przeciętnos ci i kompromisom? Czy jest we mnie głębokie pragnienie ewan-

gelicznego radykalizmu z ycia? 

W serdecznej modlitwie będę wielbił Jezusa idącego na mękę dla mnie. Bę-

dę prosił Go o łaskę trwania przy Nim w Jego cierpieniu: „Jezu, cierpiący 

z powodu moich zdrad i odejs c , zmiłuj się nade mną!”.  
Krzysztof Wons SDS/Salwator 



Nie brzydź się imieniem śmierci;  
niechaj cię radują dobrodziejstwa szczęśliwego przejścia.  

W rzeczywistości śmierć jest pogrzebaniem wad  
i zmartwychwstaniem cnót. 

św. Ambroży 

Przez miłosierdzie Pana nie wiesz, kiedy masz umrzeć;  
dzień twojego końca pozostaje w ukryciu, abyś rozważał wszystkie. 

św. Augustyn 

Człowiek nie modli się, aby powiedzieć Bogu, co On ma zrobić,  
ale aby Bóg powiedział, co człowiek ma zrobić. 

św. Augustyn 

Cóż ci pomoże, że dajesz Bogu tę rzecz, gdy On innej żąda od ciebie?  
Poznaj, czego Bóg żąda od ciebie i spełnij to,  

a przez to lepiej zadowolisz swe serce,  
niż czyniąc, co sam pragniesz. 

św. Jan od Krzyża 

CYTATY PRZY KAWIE 

(w roku 1485), gdzie są do dzisiaj. 

Kult s w. Rocha rozszedł się szybko po Europie. Częste epidemie, kto re 

dziesiątkowały ludnos c  i wyludniały osady ludzkie, sprzyjały rozwojowi czci 

s w. Rocha jako patrona od zarazy. Od wieku XV nalez ał do Czternastu Wspo-

moz ycieli. Niemało do rozpowszechnienia jego kultu przyczynili się francisz-

kanie, kto rzy uwaz ają go za swojego tercjarza. Jego imię nakazał umies cic  

w Martyrologium Rzymskim Grzegorz XIII (+ 1585), a potwierdził tę decyzję 

surowy papiez  Urban VIII (+ 1644). Ku czci s w. Rocha powstała nawet rodzi-

na zakonna (rochici). 

S w. Roch jest patronem Montpellier, Parmy, Wenecji; aptekarzy, lekarzy, 

ogrodniko w, rolniko w, szpitali i więz nio w. Uwaz any jest takz e za opiekuna 

zwierząt domowych. 

W ikonografii s w. Roch przedstawiany jest jako młody pielgrzym lub z e-

brak w łachmanach, z psem liz ącym mu rany albo biegnącym obok. Jego atry-

butami są: anioł, anioł i pies trzymający w pysku chleb, pies, torba pielgrzy-

ma. 
za ILG 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Dzis  przypada Niedziela Palmowa czyli Męki Pan skiej. Msze s w. oraz Gorzkie Z ale 
(godz. 17.00) z kazaniem pasyjne będą transmitowane on-line. 

 Ksiądz Biskup Ordynariusz Roman Pindel skierował do wiernych apel w związku 
z epidemią koronawirusa. We Mszy s w. od poniedziałku do s rody moz e uczestniczyc  
w kos ciele jedynie 5 oso b (ci, kto rzy zamo wili intencje mszalną). Liturgia Wielkiego 
Czwartku, Wielkiego Piątku i Wigilii Paschalnej bez udziału wiernych. W Niedzielę 
Zmartwychwstania i Poniedziałek Wielkanocny po 5 oso b (ci kto rzy zamo wili inten-
cje mszalne). 

 Z racji panującej epidemii  zachęcamy do skorzystania z drogi pojednania z Bogiem 
poprzez akt z alu doskonałego z ro wnoczesnym mocnym postanowieniem dopełnie-
nia wyznania grzecho w przy najbliz szej moz liwej okazji. 

 Wszystkie naboz en stwa Triduum Sacrum  będą transmitowane on-line. 

 Wielki Czwartek – Msza s w. Wieczerzy Pan skiej o godz. 18.00 

 Wielki Piątek - naboz en stwo Drogi Krzyz owej o godz. 17.00                                     
             Liturgia na czes c  Męki Pan skiej o godz. 18.00 

 Wielką Sobotę – liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 19.00  

 W Wielki Piątek obowiązuje post s cisły. Zachęcamy wiernych do zachowania 
wstrzemięz liwos ci od pokarmo w mięsnych, az  do celebracji Wigilii Paschalnej. 
W tym dniu rozpoczynamy czas nowenny przed niedzielą Miłosierdzia Boz ego. 

 Nie będzie s więcenia pokarmo w w Wielką Sobotę. Błogosławien stwa pokarmo w 
nalez y dokonac  w czasie s niadania wielkanocnego. Pos więcenie pokarmo w z nasze-
go kos cioła w sobotę drogą on-line o godz. 13.00.  

 S wiece paschalne i wodę s więconą do swoich domo w moz emy zabrac  z naszego 
kos cioła od poniedziałku do s rody kontaktując się z panem gospodarzem. 

 Msze s w. w Niedzielę Zmartwychwstania odprawimy o godz. 7.30; 9.00; 10.30; 
12.00 i wieczorem o godz. 18.00. 

 Sprawy losowe moz na załatwiac  w kancelarii parafialnej poprzez kontakt z księ-
dzem pełniącym w danym dniu dyz ur. 

 Dziękujemy wszystkim, kto rzy w trosce o utrzymanie parafii i kos cioła przekazują 
ofiary poprzez konto parafialne. Bo g zapłac . W tych s wiątecznych dniach odprawimy 
Msze s w. w intencji wszystkich parafian i naszych dobrodziejo w. 

 Zachęcamy wiernych, aby duchowo łączyli się ze swoją parafią. Ufamy, z e ten trud-

ny czas będzie umocnieniem naszej wiary i wzajemnej jednos ci. Zachęcamy do ro-

dzinnej modlitwy, adoracji Krzyz a oraz medytacji Słowa Boz ego w naszych domach.  



INTENCJE MSZALNE 

WIELKI PONIEDZIAŁEK - 06.04   
6.00   za zm. Krystynę Pysz 
18.00 1. za zm. Jo zefa i Henryka Bizonia; 2. za zm. Juliana Dudę 
      3. za zm. Marię Wo jcik; 4. za zm. Danutę Gawlas 
WIELKI WTOREK - 07.04  
6.00   1. O Boz e błog. i potrzebne łaski dla Ireny i jej rodziny 
      2. za zm. Halinę Rozum 
18.00 1.  Intencja Odnowy w Duchu S więtym 
      2. za zm. Stefanię Dobrowolską w 1 r. s m. 
      3. za zm. Wiktorię Załuską; 4. za zm. Wandę Lukasek 
WIELKA ŚRODA - 08.04                      
6.00   Dzięk.-błag. w int. Grzegorza z ok. urodzin 
18.00 1. O nawro cenie co rki oraz za zm. Małgorzatę 
      2. za zm. Edwarda Kowalczyka w 26 r. s m. 
      3. za zm.  Andrzeja Bieguna; 4. za zm. mamę Marię w r. s m. 
CZWARTEK - 09.04 - WIELKI CZWARTEK 
18.00 MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ 
PIĄTEK - 10.04 - WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ 
18.00 Liturgia Męki Pańskiej 
SOBOTA - 11.04 - WIELKA SOBOTA  
19.00 Liurgia Wigilii Paschalnej w Wielką Noc 
NIEDZIELA - 12.04 - UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 
7.30   Dziękczynna za otrzymane łaski z pros bą o błogosławien stwo Boz e    
      i opiekę dla całej Rodziny 
9.00   O szczęs liwe rozwiązanie dla Katarzyny i Karoliny oraz o Boz e błog.   
      i opiekę Matki Najs więtszej w Rodzinie 
10.30 1. Dzięk.-błag. w int. Piotra i Magdaleny z co rką Martą 
      2. Dzięk.-błag. w int. Małgorzaty i Krzysztofa 
12.00 Dzięk.-błag. w int. Michaliny Gwoz dziewicz z ok. 9 urodzin 
17.30 Nieszpory Wielkanocne - kon czące obchody Triduum Paschalnego 
18.00 W podziękowaniu za otrzymane łaski z pros bą o Boz e błog.  
      w rodzinie Anny i Mariusza 
PONIEDZIAŁEK - 13.04    PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY 
7.30   W int. pracowniko w i wolontariuszy naszej Parafii z podziękowaniem  
      i pros bą o Boz e błog. w rodzinach 
9.00   Dzięk.-błag. o opiekę Matki Boz ej dla całej rodziny oraz o dary Ducha  
      S więtego i pomys lne zdanie matury dla Macieja 
10.30 CHRZTY: Michał Gworek, Szymon Szymanek, Kinga Dudka 
12.00 Dzięk.-błag. w int. członko w i wolontariuszy Stowarzyszenia  
      „Serce dla Serca” oraz uczestniko w projektu ASOS 



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Iz 42, 1-7; Ps 27; J 12, 1-11 

Wtorek: Iz 49, 1-6; Ps 71; J 13, 21-33. 36-38 

Środa:  Iz 50, 4-9a; Ps 69; Mt 26, 14-25 

Czwartek: Iz 61, 1-3a. 8b-9; Ps 89; Ap 1, 4b. 5-8; Łk 4, 16-21 

Piątek: Iz 52, 13 - 53, 12; Ps 31; Hbr 4, 14-16; 5, 7-9; J 18, 1 - 19, 42 

Sobota: Rdz 1, 1 - 2, 2; Ps 104; … Rz 6, 3-11; Mt 28, 1-10 

Niedziela:  Dz 10, 34a. 37-43; Ps 118; Kol 3, 1-4;  

         J 20, 1-9 

Msze Święte w Niedziele: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 19.30 

Msze Święte w tygodniu: 6.00, 18.00 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy MB Częstochowskiej 

  codziennie od poniedziałku do soboty: 6.30 - 18.00 

Drodzy Parafianie! 

W związku z zaistniałą sytuacją wszystkie nabożeństwa, w tym Gorzkie 

żale i Droga Krzyżowa są odwołane! 

Wszystkich Parafian prosimy o przyjęcie w duchu miłości  bliźniego 

powyższej decyzji i zachęcamy do modlitwy  

w intencji powstrzymania pandemii. 

Sakrament namaszczenia chorych udzielamy jedynie w sytuacji 

zagrożenia życia. 

Poniedziałek -  od godz. 18.40 - 19.00 

Środa - od godz. 10.00 - 12.00 

Czwartek - od. godz. 17.00 –19.00 ( I czwartek m-ca kancelaria nieczynna) 

Piątek - od godz. 10.00 - 12.00 i od godz. 18.40 - 19.00 

Sprawy losowe można załatwić również poza godzinami urzędowania  

kancelarii parafialnej   (tel. kom. 503 839 832 lub  33 812 56 57)  

wew.: ks. Proboszcz - 24, ks. Wiesław - 23, ks. Wojciech - 27,  

ks. Roman - 25, kancelaria - 21) 

Kontakt e-mail: trojca@katolik.bielsko.pl  

NABOŻEŃSTWA 

KANCELARIA PARAFIALNA 

mailto:trojca@katolik.bielsko.pl

