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Nr 16 (1002)/2019   

   14 KWIETNIA 2019 - NIEDZIELA PALMOWA      

SŁOWO PROBOSZCZA                                               W Niedzielę Palmową chrześcijanie na całym świecie rozpoczynają święty czas 
Misterium Męki i Śmierci Pana Jezusa. Poproś swojego Anioła, aby był Ci przewodnikiem w tych dniach. Może 
akurat w Jego Towarzystwie „krótsze będą nasze rozmowy”. Być może ktoś z nas wyłączy telewizor, a tym samym 
znajdzie czas na przeczytanie Ewangelii o Męce Pańskiej czy też jakiś ciekawy artykuł. Podejmijmy konkretne 
zadanie, postanowienie, które będzie mobilizować nas do towarzyszenia Jezusowi w tych świętych dniach naszego 
zbawienia. Sprawowana Liturgia nie tylko pozwoli nam wspominać tamte wydarzenia, ale w Duchu Świętym na 
nowo będziemy mogli w nich uczestniczyć. Gdy będzie się zbliżać godz. 18.00 w Wielki Czwartek niech Twoje 
myśli biegną do Wieczernika w Jerozolimie, gdzie Jezus zgromadził swoich uczniów i łamał chleb, a później dał im 
kielich wina; już nie wino i już nie chleb, ale Swoją  Krew i Ciało Swoje. Uczestnicząc musisz stać się jednym z 
Apostołów, jednym z uczniów Chrystusowych, którego Jezus tak bardzo prosi o miłość, o jedność. Którego Jezus 
przestrzega przed zdradą. Po Ostatniej Wieczerzy Jezus zabrał ze sobą Piotra, Jakuba, Jana i udał się do Ogrodu 
Oliwnego.  

Siostro i Bracie - Nas również chce zabrać ze sobą. Nie możesz się wymówić, nie możesz powiedzieć, że jesteś 
bardzo zmęczony. U nas Ciemnica w dolnym kościele będzie otwarta do północy i rano otwarta już od 6.00 
Przyjdź! Pokonaj senność i bądź z Panem - CZUWAJ!  Jezus będzie na Ciebie czekał i mobilizował w Twoim 
sumieniu:  Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak, jednej godziny nie mogli-
ście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało sła-
be». Powtórnie odszedł i tak się modlił.  

W Wielki Piątek adoracja będzie w naszym kościele przez cały dzień aż do godz. 18.00, o której to rozpocznie 
się Liturgia Wielkiego Piątku. Pamiętajmy, w tym dniu nigdzie - ani w Jerozolimie ani na Watykanie - nie odprawia 
się Mszy św. W Wielki Piątek nasz Pan umarł na krzyżu. Jest to dzień wielkiej zadumy i adoracji. O godz. trzeciej 
popołudniu, w Godzinie śmierci Pana Jezusa rozpocznie się u nas i w wielu kościołach i kaplicach Nowenna do 
Bożego Miłosierdzia, która przygotowywać nas będzie do Wielkiego Święta Bożego Miłosierdzia w Pierwszą 
Niedzielę po Wielkanocy. Liturgia w tym dniu będzie nas prowadzić przez rozważanie Męki naszego Pana i Modli-
twę Powszechną do adorację Krzyża. Po Komunii św. odprowadzimy Pana Jezusa do grobu i rozpoczniemy cało-
nocną adorację Pana Jezusa w Grobie Pańskim. Oazę proszę o adorację od 22.00 do północy, Odnowę proszę aby 
podjęła adorację od północy do 02.00 a Żywy Różaniec, Radę Parafialną, Akcję Katolicką, Margerytkę, Szkaplerz, 
Grupę Ojca Pio, Żywą Drogę  Krzyżową, Krąg Rodzin p. Kołakowskich i wolontariuszy - wszystkich, którzy lubią 
ekstremalne zadania zapraszam od 2.00 do 4.00 Czekam na inicjatywy innych wspólnot, grup sąsiedzkich.  

W duchu adoracji i modlitewnego czuwania wejdziemy w przeżywanie Paschy - największej Uroczystości 
Kościoła rzymskokatolickiego i doświadczymy zwycięstwa nad grzechem, piekłem, śmiercią i doświadczymy 
powstania z martwych.  Poprośmy Ducha Świętego aby zstąpił na nas i otworzył nam oczy, byśmy przeżyli ten czas 
w Duchu i Prawdzie. Oblubienico Ducha Świętego - „módl się za nami grzesznymi  teraz i  w godzinie śmierci 
naszej - Amen”.     

Serdeczne podziękowanie składamy Ofiarodawcom, którzy w ostatnią niedzielę wsparli osoby potrzebujące 
pomocy. Do puszek zebrano 2.306,-zł. 

Dzisiaj ofiarą na tacę wspieramy modernizację naszego kościoła. Ołtarz główny już jest– Chwała Bogu!!! 
 

Niech Zmartwychwstały Chrystus pokona wszelki grzech w naszym codziennym życiu i obraduje nas 
 

 Życiem w prawdzie i w miłości. Błogosławionych Świąt z całego serca życzymy-DUSZPASTERZE 

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Krzysztofowi Szczygielskiemu                                                                                                                                                             
i Drogim Księżom Wikariuszom wielu darów Nieba i błogosławieństwa  

w pięknej posłudze kapłańskiej  z racji Święta Kapłanów 
 i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego  życzą Siostry Służebniczki,  

Rada Parafialna, Wspólnoty Parafialne i Parafianie 



EWANGELIA WEDŁUG ŚW. Łukasza 19, 28-40 
 
 

Jezus nie raz przychodził do Jerozolimy, ale dopiero wtedy, 
gdy przychodził po raz ostatni pozwolił, by witano Go w 
tak uroczysty sposób, jak prawdziwego proroka, a nawet 
Mesjasza. Pozwolił na to dopiero wobec rychłej perspekty-
wy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. Tak miało być. 
Mesjasz miał być radośnie przywitany, miał wzbudzić po-
wszechny entuzjazm i podnieść ludzi na duchu. Ale miał 
też cierpieć, być odrzucony, zabity i trzeciego dnia zmar-
twychwstać. 
Również w naszym życiu muszą dziać się rzeczy piękne i 
radosne, ale one muszą się przeplatać z chwilami trudnymi. 
Nasze życie jest bowiem drogą, a to oznacza, że wszystko 
przemija. To właśnie owe ciągłe zmiany decydują o postę-

pie na drodze do pełni życia. 

     OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

   Dzisiaj Niedziela Męki Pańskiej, czyli Niedziela Palmowa. Obrzęd poświęcenia palm na każdej Mszy Świętej. 

Uroczysta forma tego obrzędu na Mszy św. o godz. 11.00.   

     Dzisiaj także nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy. 

     Wraz z dzisiejszą niedzielą rozpoczyna się w Kościele Wielki Tydzień.  

Serdeczne podziękowanie składamy Ofiarodawcom, którzy w ostatnią niedzielę wsparli osoby potrzebujące 

pomocy. Do puszek zebrano 2.306,-zł. 

Dzisiaj ofiarą na tacę wspieramy modernizację naszego kościoła. 

     W poniedziałek rano (od 8.00) udamy się z posługą sakramentalną do chorych w domach. Odwiedzimy tylko 

tych chorych, którzy zostaną zgłoszeni. Można to uczynić w zakrystii lub kancelarii.  

   W poniedziałek spotkanie przedstawicieli wspólnot dotyczące adoracji. 

   W poniedziałek o godz. 16.30 w kaplicy spotkanie Apostolstwa Pomocy Duszom Czyścowym. 

    We wtorek, po Koronce do Bożego Miłosierdzia spotkanie Bractwa Szkaplerznego.  

     We środę w naszej parafii spowiedź świąteczna w godzinach 9.00–12.00 i 14– 17.30. Będą księża z dekanatu, 

dlatego prosimy by przystąpić do spowiedzi w tym dniu. Również w środę nowenna do Matki Bożej o 17.30.  

     W czwartek rozpoczyna się Święte Triduum Paschalne jako szczyt całego roku liturgicznego.  

     W Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. Po niej przeniesienie Najświętszego Sakramentu 

do Ciemnicy i adoracja do godz. 24.00.  

     W Wielki Piątek  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 15.00. Natomiast Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 

18.00. Po niej przeniesienie Naśw. Sakramentu do Grobu Pańskiego i adoracja do godz. 24.00.W Wielki Piątek 

obowiązuje post ścisły tzn. wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych oraz post ilościowy. Ofiary zebrane przy 

adoracji Krzyża są przeznaczone na renowację zabytków w Ziemi Świętej. 

W Wielka Sobotę poświęcenie pokarmów wielkanocnych co godzinę od 9.00 do 17.00. Posiłek wielkanocny w 

naszej jadalni ubogich połączony z rozdaniem paczek w Wielką Sobotę o godz. 12.00 

Liturgia Wielkiej Soboty rozpocznie się o godz. 19.00. Na tą liturgię przynosimy świece.  

     W niedzielę Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Msza Święta Rezurekcyjna z procesją dookoła ko-

ścioła o godz. 6.00. Nie będzie Mszy św. o 8.00. Pozostałe Msze święte jak w każdą niedzielę. W Poniedziałek 

Wielkanocny Msze św. wg porządku niedzielnego. 

     Do sprzątania kościoła w środę po Mszy wieczornej prosimy parafian z ul. Zielińskiego bl. 1 i bl. 5. Za sprzą-

tanie dziękujemy parafianom z ul. Legionów. 

     Można nabywać baranki wielkanocne i paschaliki rozprowadzane przez Caritas u ministrantów przed kościo-

łem a także w zakrystii i księgarni. 

     Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność” Oddział Przemyski, we współpracy z Wydziałem Duszpaster-

stwa Rodzin AP oraz katolickimi stowarzyszeniami i ruchami działającymi na terenie Archidiecezji Przemyskiej 

zapraszają w sobotę, 27 kwietnia 2019 r. na „MARSZ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA”. 

5 przykazań kościelnych 
 

1. W niedzielę i święta nakazane uczest-
niczyć we Mszy świętej i powstrzymać 
się od prac niekoniecznych  
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić 
do sakramentu pokuty  
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie 
wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą  
4. Zachowywać nakazane posty i wstrze-
mięźliwość od pokarmów mięsnych, a w 
okresach pokuty powstrzymywać się od 
udziału w zabawach  
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty 
Kościoła 



18 IV Czwartek Wielkiego Tygodnia 
19 IV Wielki Piątek Męki Pańskiej 

20 IV Wigilia Paschalna 
21 IV  Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

22 IV  Poniedziałek w oktawie Wielkanocy 
28 IV Druga Niedziela Wielkanocna 

 czyli Miłosierdzia Bożego 

Bar  - 514 208 525  
Księgarnia -  882 324 158  

Pomoc Ubogim- 
660465243  

Hotelik -  606907324  

BEZPŁATNA POMOC 
OSOBOM POKRZYW-
DZONYM Zadzwoń - 
nasza infolinia czynna 

całą dobę tel.16652 52 52 

KALENDARIUM LITURGICZNE 

Wtorek— 16 kwietnia 

6.30 + Wiktoria, greg.16 
+ Stefania + Michał 

7.00 + Ryszard, greg.16  
18.00 + Eugenia Dukacz – int. od Rodziny Cisków 

+ Eugenia Dukacz – int. od brata Jana z Rodziną 
Środa– 17 kwietnia 

6.30 + Zbigniew w 4. rocznicę śmierci 
+ Wiktoria, greg.17 

7.00 + Ryszard, greg.17  
18.00 + Eugenia Dukacz – int. od Krystyny i Emila 

+ Józef, Janina, Bronisława 
Czwartek– 18 kwietnia 

18.00 O dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Księży pracują-
cych w naszej parafii 
+ Eugenia Dukacz – int. od Doroty, Andrzeja i Mateusza 
Kaławaj 
+ Wiktoria, greg.18 
+ Ryszard, greg.18 

Poniedziałek -  15 kwietnia 

6.30 + Wiktoria, greg.15 
Za umierających i dusze w Czyśćcu cierpiące – int. od APDC 

7.00 + Ryszard, greg.15  
18.00 Za umierających i dusze w Czyśćcu cierpiące – int. od APDC 

Dziękczynna w 9. rocznicę urodzin Aleksandry z prośbą o 
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

Sobota -  20 kwietnia 

6.30 + Tadeusz w rocznicę śmierci 
+ Za umierających i dusze w Czyśćcu cierpiące – int. od 
APDC 
+ Wiktoria, greg.19 
+ Ryszard, greg.19 
Uwielbienie Miłosierdzia Bożego 
+ Ernest 

Niedziela -  21 kwietnia 

6.30 + Wiktoria, greg.20 
+ Franciszek Dryniak w 41. rocznicę śmierci 
Za Parafian 
+ Mieczysław i +Jadwiga Gwóźdź, +Zenon Wawrzyk 

9.30 + Alfred, Anna, Franciszek  
11.00 + Jerzy Kluz w 1. rocznicę śmierci  
12.15 + Ryszard, greg.20  
16.00 + Andrzej Mazurkiewicz  

18.00 + Wiktor Ćwik – int. od sąsiadów z klatki  

Wtorek— 23 kwietnia 

6.30 + Wiktoria, greg.22 
+ Ludwik, greg.2 

7.00 + Wojciech  
18.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

Wojciecha w dniu imienin oraz dla Jego rodziny 
+ Ryszard, greg.22 

19.00 + Wojciech   / w dolnym Kościele / 
Środa– 24 kwietnia 

6.30 + Ludwik, greg.3 
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Anny 

7.00 + Wiktoria, greg.23  
18.00 + Dorota Mikołowicz 

+ Ryszard, greg.23 
Czwartek– 25 kwietnia 

6.30 + Ludwik, greg.4 
+ Janina, Władysław, Jerzy, Władysław 

7.00 + Wiktoria, greg.24  

18.00 + Zbigniew Gwóźdź, Maria, Tomasz Piczwajda 
+ Ryszard, greg.24 

19.00 + Krzysztof   / w dolnym Kościele / 
Piątek - 26 kwietnia 

6.30 + Ludwik, greg.5 
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodzin 
Elżbiety, Adama i Anny 

7.00 + Wiktoria, greg.25  
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla 

ks. Proboszcza od grupy Margaretka 
+ Ryszard, greg.25 

Sobota -  27 kwietnia 
6.30 + Ludwik, greg.6 

Int. przebłagalna 

7.00 + Wiktoria, greg.26  
18.00 + Wincenty Wojdyło w 20. rocznicę śmierci 

+ Ryszard, greg.26 

Poniedziałek -  22 kwietnia 

6.30 Za Parafian  
8.00 + Ryszard, greg.21  
9.30 + Ludwik Lenartowicz, greg.1  
11.00 W 25. rocznicę małżeństwa Justyny i Marka dziękczynna za 

otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę 
Matki Bożej na dalsze lata dla nich i całej rodziny oraz o 
błogosławieństwo Boże dla Zofii z okazji 70. urodzin  

12.15 O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz światło Ducha 
Świętego w wyborze drogi życia dla Rafała 
O błogosławieństwo Boże dla Alicji z okazji 18. urodzin 

16.00 + Eugenia Dukacz – int. od Joli Banek  
18.00 + Wiktoria, greg.21  

Niedziela -  28 kwietnia 
6.30 Za Parafian  
8.00 + Wiktoria, greg.27  
9.30 + Jerzy Kluz w 1. rocznicę śmierci  
11.00 1)I KOMUNIA ŚWIĘTA 

2)+ Józef w 2 rocznicę śmierci 
3)O miłosierdzie Boże, łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Dzieci 
i Ich Rodziców 

16.00 + Ludwik, greg.7  
18.00 + Ryszard, greg.27  

Do wieczności odszedł  

+ Roman Hołowacz 



Św. Królowo Jadwigo ... 

PODARUJ NAM SWÓJ  
1% PODATKU—Numer KRS: 

0000296159 
Dyżury Księgowych w poniedział-

ki od godz. 16.30 
 

BEZPŁATNA POMOC OSOBOM 
POKRZYWDZONYM Zadzwoń - 
nasza infolinia czynna całą dobę 

tel.16652 52 52 Przyjdź– czekamy w 
każdy poniedziałek od 15.00 do 

19.00  

Księgarnia pn-pt od 9.00 do 17.00  
(w soboty 9-13) 

882 324 158 
Kawiarenka od 8.00 do 20.00, 
 w niedziele i święta do 17.00 

514 208 525 

Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu, ks. 

Marek Wojnarowski i przełożona generalna Zgromadze-

nia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, s. Olga 

Podsadnia zapraszają na wernisaż wystawy okoliczno-

ściowej pt. W służbie Bożemu Sercu. 125 lat Zgroma-

dzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. 

Wernisaż odbędzie się w sobotę, 27 kwietnia 2019 r.  

o godz. 16.00 w siedzibie Muzeum Archidiecezjalnego 

im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu (Plac 

Katedralny 2 i 3). Serdecznie zapraszamy! 

Nowenna do Miłosierdzia Bożego  
Jeśli ta nowenna jest odmawiana przed świętem Miłosier-

dzia, to należy w każdym dniu dołączyć Koronkę do Miło-

sierdzia Bożego, bo nowenny z Koronki pragnie Pan Jezus 

jako przygotowania do tego święta. O tej nowennie 

(z Koronki) powiedział: W tej nowennie udzielę duszom 

wszelkich łask (Dz. 796). Jeśli z ufnością odmawiać bę-

dziemy nowennę, której Jezus zażądał od Siostry Faustyny 

(publikowaną niżej), to możemy otrzymać łaski z tytułu 

ufności, ponieważ konkretna obietnica z związana z tą 

nowenną dotyczyła tylko samej Siostry Faustyny.  

Ukaż nam swe oblicze  
 

To nie ważne czy za Twoich czasów 
istniała kobieta imieniem Weronika 
wszystkie czasy do Ciebie należą 
 

stajesz na mojej drodze dziś ten sam 
przedzierać się muszę do Ciebie 
przez tłum własnych masek 
 

pozwól mi przecisnąć się tak blisko 
przed oblicze Twojej prawdy 
abym mogła stanąć oko w oko 
z cierpieniem które mnie zbawia 
 

nie mam chusty którą obetrę Twoją twarz 
 

Jezu — nie na płótnie — na mnie 
V E R A   I K O N A choćby tylko ślad 
 

Świąteczna pomoc w tym zabieganym czasie może oka-

zać się czymś, co jest najważniejsze. Gdyby ktoś chciał 

wesprzeć ubogich to zawsze może to uczynić. Wystar-

czy swój dar przynieść. Mogą to być w miarę dobre 

buty, czyste odzienie, coś do jedzenia– praktycznie 

wszystko, co może pomóc drugiemu człowiekowi. 

W tym roku SMAP – 

SPOTKANIE MŁODYCH ARCHI-

DIECEZJI PRZEMYSKIEJ odbę-

dzie się po raz pierwszy w Dukli. 

Pod sztandarem naszej Parafii Królo-

wej Polski w piątkowe popołudnie 

pod opieką ks. Łukasza Sowy wyru-

sza około 100 młodych. Mamy wiel-

ką nadzieję, że  doświadczenie spo-

tkania z Bogiem i ludźmi w tym nie-

zwykłym  zakątku naszej diecezji 

zaowocuje nowym entuzjazmem.   

6.00 
Rezurekcja, to uroczysta Msza 

św.  połączona  z procesją obwiesz-
czającą światu Dobrą Nowinę o 
Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystu-
sa. Podczas procesji w czasie której 
trzykrotnie obchodzą kościół niesio-
na jest Hostia w monstrancji, krzyż, 
który ozdobiony jest czerwoną stułą 
oraz figurka Jezusa. . W niektórych 
polskich parafiach rezurekcję z nie-
dzielnego poranka przenosi się na 
sobotnią noc. Wtedy procesja rezu-
rekcyjna odbywa się na zakończenie 
liturgii Wigilii Paschalnej.  


