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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”.  
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IINNTTEENNCCJJEE  MMSSZZAALLNNEE    

  

0066..0044..  PPoonniieeddzziiaałłeekk..    

  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł    --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  JJaaddwwiiggii  GGąąbbkkaa  

                                                    --  iinntteennccjjaa  oodd  DDaarriiuusszzaa  MMiicchhaallccaa  zz  rrooddzziinnąą..  

0077..0044..  WWttoorreekk..  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł    --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  88::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  JJaaddwwiiggii  GGąąbbkkaa  

                                                    --  iinntteennccjjaa  oodd  rrooddzziinnyy  MMiicchhaallccóóww  zz  CChhoocciieebboorrzzaa..  

  

0088..0044..  ŚŚrrooddaa..  

NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  SSttaanniissłłaawwaa  ii  KKaarroolliinnyy  

                                        WWooźźnnyycchh  ii  iicchh  zzmmaarrłłyycchh  RRooddzziiccóóww..    

  

0099..0044..  WWiieellkkii  CCzzwwaarrtteekk..  

NNoowwoolleessiiee    --  MMsszzaa  WWiieecczzeerrzzyy  PPaańńsskkiieejj  oo  ggooddzz..  1177::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..    

                                                  JJaannaa  KKaasspprrzzyysszzaakkaa  ii  jjeeggoo  zzmmaarrłłyycchh  RRooddzziiccóóww  oorraazz  AAnnddrrzzeejjaa  NNaaddoollnneeggoo..  

  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  WWiieecczzeerrzzyy  PPaańńsskkiieejj  oo  ggooddzz..  1199::0000..  ZZaa  PPaarraaffiiaann..  

  

1100..0044..  WWiieellkkii  PPiiąątteekk..  

NNoowwoolleessiiee  ––  LLiittuurrggiiaa  WWiieellkkiieeggoo  PPiiąąttkkuu  oo  ggooddzz..  1177::0000..  

  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  LLiittuurrggiiaa  WWiieellkkiieeggoo  PPiiąąttkkuu  oo  ggooddzz..  1199::0000..    

  

1111..0044..  WWiieellkkaa  SSoobboottaa..                    

NNoowwoolleessiiee  ––  LLiittuurrggiiaa  WWiieellkkiieejj  SSoobboottyy  oo  ggooddzz..  1188::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  

                  WWłłaaddyyssłłaawwyy  ŁŁoozzaa  ww  22  rroocczznniiccęę  śśmmiieerrccii  ii  ZZbbiiggnniieewwaa  ŁŁoozzęę  oorraazz  iicchh  zzmmaarrłłyycchh  RRooddzziiccóóww..  

  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  LLiittuurrggiiaa  WWiieellkkiieejj  SSoobboottyy  oo  ggooddzz..  2200::0000..  ZZaa  PPaarraaffiiaann..  

  

1122..  0044..    Niedziela Zmartwychwstania.                        

  BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  88::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  EEddwwaarrddaa  RRyyddzzaa  

                                                      ww  1188  rroocczznniiccęę  śśmmiieerrccii..          

  

  NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1100::0000..  WW  iinntteennccjjii  JJooaannnnyy  ii  AAggnniieesszzkkii  zz  rraaccjjii  rroocczznniiccyy    

                                          uurrooddzziinn  ii  iimmiieenniinn  oo  ppoottrrzzeebbnnee  łłaasskkii  ii  bbłłooggoossłłaawwiieeńńssttwwoo  BBoożżee..    

  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1122::0000..  WW  iinntteennccjjii  OOlliivviieerraa  MMaakkuucchhaa  zz  rraaccjjii  99..  rroocczznniiccyy  

                                                  uurrooddzziinn  oo  ppoottrrzzeebbnnee  łłaasskkii  ii  bbłłooggoossłłaawwiieeńńssttwwoo  BBoożżee  ddllaa  jjeeggoo  rrooddzziiccóóww::  

                                                  DDoorroottyy  ii  KKoonnrraaddaa..  

  



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) 
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