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NIEDZIELA PALMOWA

Ewangelia według świętego Mateusza (Mt 21,1-11)
Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus
posłał swoich uczniów i rzekł im: „Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie
oślicę uwiązaną 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 Córze 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 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 miasto, i pytano: „Kto to jest?” A tłumy odpowiadały: „To
jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei”.

INTENCJE MSZALNE
06.04. Poniedziałek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 17:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Jadwigi Gąbka
- intencja od Dariusza Michalca z rodziną.
07.04. Wtorek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Jadwigi Gąbka
- intencja od rodziny Michalców z Chocieborza.
08.04. Środa.
Nowolesie – Msza św. o godz. 17:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława i Karoliny
Woźnych i ich zmarłych Rodziców.
09.04. Wielki Czwartek.
Nowolesie - Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 17:00. O wieczną szczęśliwość dla śp.
Jana Kasprzyszaka i jego zmarłych Rodziców oraz Andrzeja Nadolnego.
Biały Kościół – Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 19:00. Za Parafian.
10.04. Wielki Piątek.
Nowolesie – Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 17:00.
Biały Kościół – Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 19:00.
11.04. Wielka Sobota.
Nowolesie – Liturgia Wielkiej Soboty o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp.
Władysławy Łoza w 2 rocznicę śmierci i Zbigniewa Łozę oraz ich zmarłych Rodziców.
Biały Kościół – Liturgia Wielkiej Soboty o godz. 20:00. Za Parafian.
12. 04. Niedziela Zmartwychwstania.
Biały Kościół – Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Edwarda Rydza
w 18 rocznicę śmierci.
Nowolesie – Msza św. o godz. 10:00. W intencji Joanny i Agnieszki z racji rocznicy
urodzin i imienin o potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże.
Biały Kościół – Msza św. o godz. 12:00. W intencji Oliviera Makucha z racji 9. rocznicy
urodzin o potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla jego rodziców:
Doroty i Konrada.

1. Przez czas trwania pandemii troskę o nasze zdrowie powierzać będziemy Nowoleskiej
Maryi odmawiając różaniec w środy i soboty o godzinie 16:30 w naszym Sanktuarium.
Proszę wszystkich Parafian o przyłączenie się do modlitwy w miejscach przebywania.
Na Wielki Tydzień – Szczęść Boże
........................................................................................................................
Komentarz do dzisiejszej Ewangelii: Od chwały do chwały.
Niedziela Palmowa rozpoczyna celebrację Wielkiego Tygodnia, najważniejszego
czasu w całym roku liturgicznym. To niedziela i tydzień wielkich kontrastów. Możemy
powiedzieć: od chwały przez poniżenie do chwały przez wywyższenie. Widzimy Jezusa,
który jako Król Pokoju wjeżdża w chwale do Jerozolimy. Potem idziemy za Nim przez całą
historię okrutnej i bolesnej męki, rozważanej nie tylko dziś, lecz także przez cały tydzień,
aby za osiem dni doświadczyć chwały, radości i piękna miłości, której śmierć pokonać nie
może, miłości zmartwychwstałej.

Jezu, daj mi oczy serca, które będą umiały kontemplować Twoją chwałę i Twoje poniżenie,
a przede wszystkim, które będą umiały rozpoznawać Twoją obecność w codzienności.

Pismo wyłącznie do użytku Kościoła.

Opracowała (Akcja Katolicka)

