
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Krzysztofowi Szczygielskiemu                                                
i Drogim naszym Księżom: Pawłowi, Józefowi, Pawłowi,                                         

Piotrowi, Łukaszowi, Robertowi i Januszowi, serdeczne życzenia  
w Dniu Święta Kapłanów oraz Świąt Zmartwychwstania Pańskiego: 

 najpiękniejszych spotkań z Miłosiernym Panem Jezusem, życzliwości 
ludzkich serc, zdrowia i niegasnącej nadziei oraz męstwa w głoszeniu 

Ewangelii z darem modlitwy składają:   
Siostry Służebniczki, Wspólnoty Parafialne i Parafianie.

Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych - tak sobie myślę po ostat-
niej rozmowie z XYZ w naszej Parafii. Naprawdę - jest za co Panu Bogu dziękować. Nauczmy 
się w tych dniach Wielkiego Tygodnia jeszcze bardziej Panu Bogu ufać, jeszcze bardziej Pana 
Boga słuchać. Życie tylko i wyłącznie w wielkiej bliskości z Panem Bogiem daje człowiekowi 
prawdziwą radość i pokój w sercu. Jest szczęśliwe. Jest piękne.  

Dlatego planując dzień zawsze staraj się znaleźć czas 
na modlitwę. Pomyśl o Bogu rano, wieczorem ale rów-
nież w ciągu dnia. Podobno św. Teresa miała taki zwy-
czaj, że rano ściągała krzyż i kładła go na odświętnym, 
eleganckim obrusiku, być może poduszeczce i mówiła Panu Jezusowi: dosyć się Panie nadźwi-
gałeś tego krzyża, wystarczająco dużo ocierpiałeś się Panie dla nas. Teraz ja  będą dźwigać 
krzyż. Możemy i my również ułożyć sobie taką modlitwę. Cokolwiek dziś trudnego trzeba bę-
dzie zrobić - nazwę ten trud swoim krzyżem. Jak spotkają mnie jakieś trudności, niezrozumie-
nie - nazwę to swoim krzyżem. Przykre słowo, brak zrozumienia, czyjaś niecierpliwość - to 
wszystko jest krzyżem, który trzeba brać każdego dnia i naśladować Pana Jezusa. Każdego 
dnia, bez wyjątku. Ufam, że Miłosierny Pan hojnie nas wszystkich obdaruje swoim błogosła-
wieństwem. Pamiętajmy o adoracji w najbliższy wtorek jak i przez całe Triduum Paschalne. 
Przypominam, że u nas w nocy z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę czuwanie i adoracja cało-
nocna. Mam nadzieję, że wielu z nas przyjdzie - co daj Panie Boże - Amen.  

W tym wszystkim pamiętajmy - Siostra i Bracia - że przed nami TRIDUUM PASCHALNE 
- największe święto wszystkich chrześcijan. Niech Dobry Bóg 
pomoże nam wszystkim na nowo odkryć wielką Tajemnicę 
naszej Wiary. Dziś zbiórka do puszek na świąteczną pomoc 
dla najuboższych. 

Intencje modlitewne na kwiecień: 
Ogólna: Za tych, którzy ryzykują życie, walcząc 

o podstawowe prawa ludzi w systemach totalitarnych, reżi-
mach autorytarnych, a także w demokracjach znajdujących 
się w kryzysie. 

Diecezjalna: O dar radości ze Zmartwychwstania Chrystusa dla wszystkich chorych i cier-
piących. 

Parafialna: Abyśmy wzięli sobie do serca duchowe przygotowanie do Eucharystii, a po Mszy  

św. zadbali o dziękczynienie.                                                       K R S   0000  296  159  
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„Całe zło świata może być pokonane 
poprzez ogromną moc adoracji eu-
charystycznej” – św. Jan Paweł II   



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA OGŁOSZENIA  
DUSZPASTERSKIE 

EWANGELIA  WEDŁUG  ŚW. MARKA 14, 1-15, 47 

KRZYŻ SIĘ NIE CHWIEJE – 
Maciej Zięba OP 
Medytacje Drogi Krzyżowej, które 
inspirują i prowokują do autore-
fleksji. Szczególną wartość histo-
ryczną i emocjonalną mają dołą-
czone krótkie rozważania napisane 
przez autora w 1982 roku na wieść 
o aresztowaniach przyjaciół z 
„Solidarności”. Sztuką jest zawrzeć 
w kilku słowach ogrom treści. 
 

ULECZYĆ ZRANIONE SER-
CA – ks. Ulrich Filler 
Praktyczny, ważny i potrzebny 
podręcznik nie tylko dla tych, 
którzy od dłuższego czasu nie 
przystąpili do spowiedzi, lecz 
także dla tych, którzy chcą konty-
nuować zwyczaj regularnego ko-
rzystania z niej. Przewodnik dla 
wszystkich, którzy są spragnieni 
szczęścia, poczucia bezpieczeń-
stwa i pokoju, tęsknią za prawdzi-
wą miłością i akceptacją oraz chcą wyzwolić się od 
zgorzknienia i zakłamania. 

DROGI MIŁOŚCI UKRZYŻOWANEJ – Adam Szustak OP 
Zapis czterech komentarzy do nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Teksty niezwykle osobiste, pełne 
uważności na drobne gesty miłości, pomocne w modlitwie. „Towarzyszyć Jezusowi można w 

każdym miejscu i w każdym czasie. Gdy zaś my zajmujemy się Nim, On zajmuje się nami i naszy-
mi sprawami” – autor. 



INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ INTENCJE MSZALNE NA KOLEJNY TYDZIEŃ 



…Misterium Paschale – tajemnica Przejścia, 
w której jest odwrócony porządek mijania, 
gdyż przemija się od życia ku śmierci – 
takie jest doświadczenie, oczywistość taka. 
Przechodzenie poprzez śmierć ku życiu 
jest tajemnicą. 

BŁOGOSŁAWIENSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM  
POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO  

Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim 
zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z 
wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Cie-
bie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i kró-
lujesz na wieki wieków. Wszyscy: Amen.  

PO POSIŁKU WERSET Ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: Uczniowie poznali 
Pana. Alleluja. Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.  MODLITWA Ojciec rodziny 
lub przewodniczący: Módlmy się. Boże, źródło 
życia, napełnij nasze serca paschalną radością i 
podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z 
ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe ży-
cie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją 
śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosier-
dziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wie-
ki wieków. Wszyscy: Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=pYpFBA6hYuY


Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Wielki Tydzień – 
 czas bezpośredniego przygotowania do Paschy Chrystusa. 

 
Dziś o 15.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i koronką do Bożego Miłosierdzia. 
Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy spowiedź w naszym kościele rano od godziny 6.30 
do 7.30 i wieczorem od 15.00 do 19.00. Przypominamy o 3 przykazaniu kościelnym:  Przynajm-
niej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą. Czas wielkanocnej komunii 
św. trwa od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Przenajświętszej (czyli do 30 maja). 
Od Wielkiego Czwartku rozpocznie się ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE. 
 „Triduum” to dosłownie trzy dni w czasie których przeżywamy największe wydarzenia w historii 
świata – dzieło naszego odkupienia przez mękę śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Paschalne 
Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna się od wieczornej Mszy Wieczerzy 
Pańskiej, ma swoje centrum w Wigilii Paschalnej i kończy się nieszporami Niedzieli Zmartwych-
wstania. 

DZIEŃ PIERWSZY – MISTERIUM CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO 
 
WIELKI CZWARTEK 
O godz. 9.00 zapraszamy na Ciemną Jutrznię – modlitwa Liturią Godzin. 
O godz. 18.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej, która ma nam przypomnieć Ostatnią Wieczerzę, pod-
czas której Jezus dał nam swoje Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina, ustanawiając równo-
cześnie sakrament Kapłaństwa. Po Mszy świętej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do 
Ciemnicy i adoracja do północy. 
O godz. 21.00 – adoracja prowadzona przez kapłanów. 
O godz. 22.00 – adoracja prowadzona przez Oazę 
O godz. 23.00 – Wspólnotę Szkaplerza Świętego, Grupę Ojca Pio i Margaretkę 
 
WIELKI PIĄTEK 
W tym dniu, gdy „Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha” Kościół powstrzymuje się od 
sprawowania Najświętszej Ofiary, jest tylko udzielana Komunia Święta. Liturgia ukazuje nam 
tajemnicę wywyższenia Syna Bożego przez Krzyż, który jawi się jako znak zwycięstwa i naj-
większej miłości. Pamiętajmy, że w Wielki Piątek obowiązuje nas post ścisły polegający na 
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta oraz dwóch lek-
kich. 
O godz. 9.00 – zapraszamy na Ciemną Jutrznię – modlitwa Liturgią Godzin. 
W Wielki Piątek prosimy Żywy Różaniec o adorację w ciszy i odmówienie jednej Tajemnicy 
Różańca – Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu. Od godziny 10.00 adorację prowadzić będą róże: Św. 
Jana Pawła II, Św. M.M. Alacoque, Bł. Anieli Salawy i Św. Bpa Z. Felińskiego, od 11.00: MB 
Różańcowej, Św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Św. Bp. Stanisława, od 12.00: Św. Kingi, Bł. Ur-
szuli Ledóchowskiej i Św. Elżbiety, od 13.00: MB Królowej Polski, Św. Jadwigi i 
Św. Krzysztofa, od 14.00: MB Fatimskiej, Św. Józefa i MB Częstochowskiej, od 17.00: Bł. Mar-
celiny Darowskiej, Św. Agnieszki, Św. Faustyny i Św. Zofii. 
O godz. 15.00 – pierwszy dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego i Droga Krzyżowa 
O godz. 18.00 – Liturgia Męki Pańskiej, która zakończy się przeniesieniem Najświętszego Sakra-
mentu do Grobu Pańskiego. 

 
DZIEŃ DRUGI – MISTERIUM CHRYSTUSA POGRZEBANEGO 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Bożym Grobie rozpocznie się śpiewem Gorzkich Żali i 
potrwa całą noc. 
O godz. 21.00 – adoracja prowadzona przez Odnowę w Duchu Świętym 
O godz. 22.00 – adoracja prowadzona przez Oazę 
O godz. 23.00 – Wspólnotę Szkaplerza Świętego, Grupę Ojca Pio i Margaretkę 



WIELKA SOBOTA 
W tym dniu nie odprawia się Mszy św. ani nie sprawuje żadnej innej liturgii. W ciszy i skupieniu 
trwamy przy Grobie Chrystusa, aby wielka tajemnica Jego śmierci mogła głęboko zapaść w nasze 
serca, zanim będziemy uroczyście obchodzić Jego Zmartwychwstanie podczas Wigilii Paschalnej. 
Zgodnie z wieloletnią tradycją zachęcamy do zachowania postu. 
O godz. 9.00 – zapraszamy na Ciemną Jutrznię – modlitwa Liturgią Godzin. 
Aby właściwie przeżyć ten dzień Wielkiej Soboty, w którym Kościół opłakuje śmierć Chrystusa i 
wpatruje się w Jego grób, prosimy wszystkich wiernych, aby wejść do kościoła na cichą modlitwę 
i oddać cześć Krzyżowi Zbawiciela podchodząc doń na kolanach i wykonując głęboki skłon. Ze 
względów epidemiologicznych nie całujemy Krzyża. 
Błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych co godzinę od 10.00 do 17.00.   
O godz. 15.00 – nowenna do Miłosierdzia Bożego, a dopiero po niej błogosławieństwo pokar-
mów wielkanocnych. 

 
DZIEŃ TRZECI – MISTERIUM CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO 

Zgodnie z bardzo dawną tradycją ta noc jest czuwaniem na cześć Pana. Kościół oczekuje Zmar-
twychwstania Pańskiego i daje nam najpiękniejszą i najbogatszą liturgię w ciągu całego roku. 
Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 19.00 i doprowadzi nas do radości świąt Zmar-
twychwstanie Pańskiego. 
 
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA 
O godz. 6.00 – Rezurekcja. Na początku Eucharystii, procesją rezurekcyjną z Najświętszym Sa-
kramentem i biciem dzwonów, publicznie wyznamy wiarę, że Chrystus Pan Zmartwychwstał. 
Kolejne Msze Święte o godz. 9.30, 11.00, 12.15 i 16.00. Nie będzie Mszy o godz. 18.00 – inten-
cja tej Mszy zostanie odprawiona podczas rezurekcji. 
W Poniedziałek Wielkanocny porządek Mszy Świętych niedzielny za wyjątkiem Mszy św. o 
18.00 – intencja z Mszy św. o godz. 18 zostanie odprawiona podczas Eucharystii o 12.15. 
Jednocześnie informujemy, że wszystkie nabożeństwa Triduum Paschalnego będą transmitowane 
przez naszą stronę parafialną - krolowajaroslaw.pl/transmisja . Bardzo prosimy o przestrzeganie 
wymagań sanitarnych a szczególnie o noszenie maseczek zakrywających nos i usta. 
W Wielki Tydzień kancelaria parafialna jest nieczynna, z wyjątkiem nagłych sytuacji np. zgłosze-
nie pogrzebu. 
W środę po wieczornej Mszy św. do sprzątania kościoła prosimy parafian z ul. 3 Maja blok 8 i 10. 
W księgarni są do nabycia miody i paschaliki na stół świąteczny. Wszelkie ofiary składane przy 
tej okazji będą przeznaczone na Caritas.   
 

 
 
1: Kopernika bloki od 1 do 5 – św. Piotr – od 8.00, od 21.00 
2: Kopernika bloki od 6 do 10 – św. Jana – od 9.00, od 22.00 
3: Osiedle Prośbów – św. Jakub – od 10.00, od 23.00 
4: 3-go Maja – św. Filip – od 11.00, od 00.00 
5: Gottfrieda, Przemyska – św. Andrzej – od 12.00, od 1.00 
6: Lisińskiego, Sikorskiego, Kr. Jadwigi – św. Juda Tadeusz – od 13.00, od 2.00 
7: Poniatowskiego i Kalinki – św. Mateusz – od 14.00, od 3.00 
8: Legionów, Skrzyneckiego, Chłopickiego, Wilsona, 29 Listopada, 
Plac Wolności, Nabielaka, Orłowicza – św. Tomasz – od 15.00, od 4.00 
9: Czechowskiego i Zielińskiego – św. Bartłomiej – od 16.00, od 5.00 
10: Paderewskiego i Reymonta – św. Maciej – od 17.00, od 6.00 


