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Ewangelia (Mt 27, 11-54)
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według Świętego Mateusza
Jezus przed Piłatem
E. Jezusa postawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie:
I. Czy Ty jesteś Królem żydowskim?
E. Jezus odpowiedział:
+ Tak, Ja nim jestem.
E. A gdy Go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał Go Piłat:
I. Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw Tobie?
E. On jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie, tak że namiestnik bardzo się dziwił.
Jezus odrzucony przez swój naród
E. A na każde święto namiestnik miał zwyczaj uwalniać jednego więźnia, którego chcieli.
Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia, imieniem Barabasz. Gdy się więc zgromadzili,
spytał ich Piłat:
I. Którego chcecie, żebym wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem?
E. Wiedział bowiem, że przez zawiść Go wydali. A gdy on odbywał przewód sądowy, żona
jego przysłała mu ostrzeżenie:
I. Nie miej nic do czynienia z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z
Jego powodu.
E. Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby żądały Barabasza, a domagały się
śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik:
I. Którego z tych dwu chcecie, żebym wam uwolnił?
E. Odpowiedzieli:
T. Barabasza.
E. Rzekł do nich Piłat:
I. Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem?
E. Zawołali wszyscy:
T. Na krzyż z Nim!
E. Namiestnik powiedział:
I. Cóż właściwie złego uczynił?
E. Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli:
T. Na krzyż z Nim!
E. Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej narasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc:
I. Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz.
E. A cały lud zawołał:
T. Krew Jego na nas i na dzieci nasze.
E. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.

Król wyszydzony
E. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego
"Jezu
uzdrównanas!".
całą kohortę. Rozebrali
Go Chryste,
z szat i narzucili
Niego Modlitwa
płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali
przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc:
T. Witaj, Królu żydowski!
E. Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego
płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie.
Droga krzyżowa
E. Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili,
żeby niósł krzyż Jego. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy Miejsce Czaszki, dali Mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy Go ukrzyżowali, 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, jednego po prawej, drugiego
po lewej stronie.
Wyszydzenie na krzyżu
E. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrząsali głowami, mówiąc:
T. Ty, który burzysz przybytek i w trzy dni go odbudowujesz, wybaw sam siebie; jeśli jesteś
Synem Bożym, zejdź z krzyża!
E. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali:
T. 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.
E. Tak samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzyżowani.
Śmierć Jezusa
E. Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Około godziny
dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem:
+ Elí, Elí, lemá sabachtháni?
E. To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących
tam mówili:
T. On Eliasza woła.
E. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, nasączył ją octem, umocował na trzcinie
i dawał Mu pić. Lecz inni mówili:
T. Zostaw! Popatrzmy, czy nadejdzie Eliasz, aby Go wybawić.
E. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i oddał ducha.
Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie
Po zgonie Jezusa
E. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały
zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało.
I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli do Miasta Świętego i ukazali się
wielu. Setnik zaś i jego ludzie, którzy trzymali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i
to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili:
T. Prawdziwie, Ten był Synem Bożym.

CZAS WIELKIEGO TYGODNIA
Okres Wielkiego Tygodnia i przypadające w tym
tygodniu Triduum Paschalne to dla chrześcijan
najświętszy czas w roku. Od Niedzieli Palmowej
do Niedzieli Zmartwychwstania Kościół wspomina najważniejsze wydarzenia w historii zbawienia: ustanowienie Eucharystii, mękę i śmierć
Chrystusa oraz Jego zmartwychwstanie.
Wielki Tydzień, który bezpośrednio poprzedza
Wielkanoc, wykształcał się w liturgii stopniowo.
Początkowo sam post przed Świętami Zmartwychwstania trwał zaledwie 3 dni. Z czasem
wprowadzono okres 40-dniowego postu i wyróżniono Wielki Tydzień.
Na treść wydarzeń Wielkiego Tygodnia składają
się triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy
w Niedzielę Palmową, ostatnie dyskusje Chrystusa z Sanhedrynem w świątyni, przepowiednie
Chrystusa o zburzeniu Jerozolimy i o końcu
świata, Ostatnia Wieczerza i Męka Pańska,
wreszcie chwalebne Zmartwychwstanie. Obrzędy
liturgiczne tych dni mają pomóc wierzącym
w głębokim przeżyciu Tajemnicy ich zbawienia.
Wielki Tydzień ma tak wysoką rangę w liturgii
Kościoła. Nie obchodzi się w tym czasie żadnych
uroczystości i wspomnień. Gdyby zaś takie wypadły, odkłada się je na czas po Wielkanocy i jej
oktawie (np. uroczystość Zwiastowania).
Wielki Tydzień to dla chrześcijanina czas dogłębnego przeżywania wydarzeń zbawczych i wyciągania z nich wniosków, kształtujących jego życie.
To również czas, w którym wielu przychodzi prosić Boga o miłosierdzie. I czas, w którym chrześcijanin szczególnie powinien pamiętać o miłosierdziu wobec innych. Kościół w sposób szczególny trwa w tym czasie przy Chrystusie, kontemplując tajemnicę Jego męki, śmierci i zwycięskiego powstania z martwych.

==========================
W NAJBLIŻSZYM TYGODNIU:
NIEDZIELA PALMOWA
Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas
w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Tak jak Pan

Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś
do każdego z nas. Nie będzie błogosławieństwa
palm. Prosimy by uczynić to w gronie rodzinnym
przy wspólnej modlitwie. Tekst poświęcenia
znajduje się na stronie internetowej naszej
parafii: www.parafia.kaliszpom.pl
Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący:
godnie i po chrześcijańsku. Niech święty czas:
Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota
będą dniami szczególnego zagłębiania się
w misterium paschalne.
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ
NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
W środę o godz. 17:45 nowenna i Msza św.
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
TRIDUUM PASCHALNE
Triduum Paschalne o godz. 18:00 bez udziału
wiernych. Zachęcamy parafian do uczestnictwa
w celebracjach Wielkiego Tygodnia za pośrednictwem mediów, jak i również poprzez portale
społecznościowe. W Wielki Piątek adorujmy
krzyż w naszych domach i odmówmy Koronkę
do Miłosierdzia Bożego.
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW PRZED
WIELKANOCNYM POSIŁKIEM
W Wielką Sobotę nie będzie się odbywało tradycyjne błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny. Obrzęd ten prosimy odprawić
w domach przed śniadaniem wielkanocnym przy
wspólnej modlitwie. Tekst modlitwy znajduje się
na stronie parafii: www.parafia.kaliszpom.pl
KANCELARIA PARAFIALNA
W sprawach nagłych Ksiądz Proboszcz pozostaje do dyspozycji Parafian pod numerem telefonu: 606 422 865. Okazja do spowiedzi po indywidualnym umówieniu telefonicznym.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pozostajemy z Wami w modlitwie
Duszpasterze Parafii pw. Matki Bożej Królowej
Polski w Kaliszu Pomorskim

ks. proboszcz Kazimierz Serafin
ks. wikariusz Przemysław Gracek
———————————————————PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
P.W. M. B. KRÓLOWEJ POLSKI
ul. Krzywoustego 4, 78-540 Kalisz Pomorski
tel. 94 361 63 64; 606 422 865
www.parafia.kaliszpom.pl
Email: parafia.kalisz.pomorski@gmail.com
Facebook: Parafia Kalisz Pomorski

†

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIELE PARAFIALNYM
NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ
05.04.2020

08.00

† Franciszek CAR (w 27 r. śm.) i †† z rodziny

09.15

† Stefan LISAJ i †† z rodziny (int. z Pomierzyna)
Dziękczynno – błagalna z okazji urodzin Tadeusza (int. z Suchowa)

10.30

†† z rodzin NOWAKOWSKICH i SKOCZYLAS (int. z Białego Zdroju)
† Józef LESZCZYŃSKI (int. siostry Kazimiery - int. z Giżyna)

12.00

Za Parafian
† Kazimierz KĄKOL (w 1 r. śm.) i †† Urszula, Helena i Ignacy (int. z Dębska)

18.00

† Zygmunt KOZŁOWSKI (int. siostry i chrześniaka)
PONIEDZIAŁEK 06.04.2020

18.00

† Zygmunt FORNAL (int. uczest. pogrzebu)
WTOREK 07.04.2020

18.00

† Albin STANIECKI (w 2 m-c po śmierci)
ŚRODA 08.04.2020

18.00

W intencji czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy

18.00

†† Jerzy, Krystyna, Anna, Franciszek i †† z rodziny OZYRA
WIELKI CZWARTEK 09.04.2020

18.00

W intencji kapłanów
WIELKI PIĄTEK 10.04.2020

18.00

Liturgia Męki Pańskiej
WIELKA SOBOTA 11.04.2020

18.00

Liturgia Wielkosobotnia
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
12.04.2020

08.00

† Kazimierz WIŚNIEWSKI (w 25 r. śm.)
Dziękczynno – błagalna w intencji rodzin LEŚKO i SAMEK

09.15

†† z rodzin WAWRZYNIAK i BAKAŁARZ
† Józef (w 4 r. śm.) i † Katarzyna TRZMIEL (w 9 r. śm.)

12.00

Za Parafian
† Grzegorz ŁUBKOWSKI (w 15 r. śm.)

18.00

† Lech KMIECIK, † Bartosz DOMINIAK, † Walerian SZCZĘSNY i
† Mieczysław DOMINIAK

