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1. Dzisiaj przeżywamy NIEDZIELĘ PALMOWĄ, którą 
rozpoczynamy Wielki Tydzień. Jest to najważniejszy 
tydzień dla nas chrześcijan. Mimo trudnej sytuacji po-
starajmy się przede wszystkim duchowo przeżyć te naj-
ważniejsze Misteria naszej wiary. 

2. Zgodnie z  zarządzeniem Biskupa Ordynariusza 
w każdej Mszy Świętej może uczestniczyć maksymalnie 
do 5 osób, nie licząc sprawujących liturgię. To oprócz 
kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, mają być 
osoby zamawiające intencję mszalną. USILNIE PROSI-
MY WIERNYCH O  PRZESTRZEGANIE TEGO ZA-
RZĄDZENIA!!! 

 Natomiast od dnia 12 kwietnia (Niedziela Zmartwych-
wstania), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdro-
wia z dnia 24 marca br. aż do odwołania w trakcie spra-
wowania kultu może być obecnych 50 osób.

3. Nasza parafia przeprowadza transmisje on-line 24h/
dobę. Zachęcamy do udziału on-line w Mszach Świę-
tych w  dni powszednie o  godz. 6.30 i  o  godz. 18.00, 
w niedzielę wg stałych godzin sprawowanych Mszy św.,  
w nabożeństwach oraz od poniedziałku do środy w Ko-
ronce do Bożego Miłosierdzia o  godz. 15.00. W  tym 
tygodniu różaniec wspólnotowy będzie odprawiany 
o godz. 20.30, zaś w czasie Triduum Paschalnego pod-
czas adoracji. Szczególnie zachęcamy do duchowej 
łączności podczas Triduum Paschalnego. Postarajmy 
się przeżyć te Święta Zmartwychwstania Pańskiego 
przede wszystko duchowo w łączności z parafią, a tak-
że poprzez przyjmowanie Komunii Świętej duchowej 
(wzbudzenie w swoim sercu gorącego pragnienia zjed-
noczenia z Jezusem).

4. W  naszej parafii do środy będzie można skorzystać 
z  sakramentu pokuty i  pojednania oraz przyjąć Ko-
munię Świętą w  godz. od 9.00 – 12.00 oraz od godz. 
17.00 – 19.00, natomiast w  Wielki Czwartek, Wielki 
Piątek i Wielką Sobotę będzie można skorzystać z Sa-
kramentu Pokuty w godzinach adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Prosimy, aby przy spowiedzi zastosować 
się do informacji, wywieszonej na konfesjonałach, jak 
również stosowanie się do przepisów o  odpowiedniej 
odległości między osobami. Przy wejściu do kościoła, 
przy konfesjonałach i  w  toaletach znajdują się środki 
dezynfekcyjne w trosce o nasze bezpieczeństwo. PRO-
SIMY O ICH UŻYWANIE ! Informujemy również, że 

po każdej Mszy św. w naszym kościele są dezynfekowa-
ne klamki i ławki.

5. W WIELKI CZWARTEK o godz. 18.00 w naszej pa-
rafii Msza Wieczerzy Pańskiej. Po Mszy św. przeniesie-
nie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji, tzw. 
„Ciemnicy”. 

6. W  WIELKI PIĄTEK Kościół nie sprawuje Mszy św. 
O  godz. 15.00 odmówimy Koronkę do Bożego Miło-
sierdzia i rozpoczniemy Nowennę przed Niedzielą Mi-
łosierdzia Bożego. 

 Od godz. 9.00 – 18.00 trwa adoracja w  „Ciemnicy”. 
O  godz. 17.30 Droga Krzyżowa. O godz. 18.00 roz-
pocznie się Liturgia Męki Pańskiej. Składa się ona z 4 
części: liturgii Słowa, adoracji Krzyża, Komunii Świętej 
i procesji do Grobu Pańskiego. Po skończonej Liturgii 
adoracja przy Bożym Grobie do godz. 21.00. W Wielki 
Piątek obowiązuje post ścisły (2x lekko i 1x do syta).

7. W  WIELKĄ SOBOTĘ Kościół również nie sprawuję 
Mszy św. Msza św. Wigilii Paschalnej jest już pierwszą 
Mszą Zmartwychwstania Pańskiego. W tym dniu Ko-
ściół trwa na adoracji przy Bożym Grobie. W naszej pa-
rafii adoracja od godz. 9.00 – 19.00. Tradycyjnie posta-
rajmy się nie spożywać pokarmów mięsnych. O godz. 
15.00 odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. 
O godz. 19 rozpocznie się Msza św. Wigilii Paschalnej. 
Składa się ona z 4 części: liturgii światła, liturgii Słowa, 
liturgii chrzcielnej i liturgii eucharystycznej. 

8. W  tym roku nie odbędzie się w  świątyni święcenie 
pokarmów wielkanocnych. Obrzęd ten powinien być 
zastąpiony modlitwą i Błogosławieństwem stołu w ro-
dzinach w  Poranek Wielkanocny. Formułę błogosła-
wieństwa będzie można znaleźć na naszej stronie inter-
netowej oraz odebrać przy wejściu do kościoła.

9. W tym roku nie odbędzie się procesja rezurekcyjna. Ze 
względu na ograniczoną ilość osób do 50, będą spra-
wowane dodatkowe Msze Święte o godz. 14.30 i 18.00 
w  Niedzielę Zmartwychwstania oraz Poniedziałek 
Wielkanocny 

10. Kancelaria parafialna w  tym tygodniu będzie nie-
czynna. Pilne sprawy prosimy załatwiać telefonicznie.

11. Zachęcamy do przeglądania naszej gazetki parafial-
nej w wersji elektronicznej, która umieszczona jest na 
stronie internetowej parafii.

OgłOszenia Duszpasterskie
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Wielki Tydzień, a w nim Święte Triduum Paschalne to 
jedne z  najważniejszych dni roku liturgicznego. Pierwsze 
wzmianki o  kształtowaniu się liturgii Wielkiego Tygodnia 
można znaleźć w pamiętniku pt. Itinerarium Egerii słynnej 
pątniczki z IV w. Wielki Tydzień rozpoczyna się Niedzielą 
Palmową. Trzy dni (poniedziałek, wtorek, środa) poprze-
dzające Triduum przemijały w Kościele jakby niepostrzeże-
nie. Ich charakter liturgiczny jednak ściśle nawiązywał do 
Męki Pańskiej. 

W  Wielki Czwartek Kościół wspomina Ostatnią Wie-
czerzę, na której Jezus ustanowił sakramenty Eucharystii 
i kapłaństwa. Tego dnia przed południem we wszystkich ko-
ściołach katedralnych jest odprawiana tzw. Msza krzyżma. 
Liturgii przewodniczy biskup, natomiast koncelebrujący 
księża reprezentują całą diecezję; odnawiają także swe przy-
rzeczenia złożone w  czasie święceń kapłańskich. Podczas 
Mszy św. zostają poświęcone oleje, potrzebne do udzielania 
sakramentów oraz do konsekracji kościołów lub naczyń li-
turgicznych. W pozostałych kościołach w Wielki Czwartek 
jest odprawiana tylko jedna wieczorna Msza św. z udziałem 
wszystkich miejscowych kapłanów. Jest to tzw. Msza Wie-
czerzy Pańskiej. W bogatą liturgię Wielkiego Czwartku wpi-
suje się też obrzęd tzw. mandatum, tj. obrzęd umycia nóg. 
W Wielki Czwartek na pamiątkę uwięzienia Chrystusa prze-
nosi się Najświętszy Sakrament do innego tabernakulum, 
zwanego ciemnicą. Następnie ma miejsce obrzęd obnaże-
nia ołtarza (denudatio altaris), co symbolizuje opuszczenie 
Chrystusa przez najbliższych i rozebranie Go z szat podczas 
Męki. Od Wielkiego Czwartku aż do Wigilii Paschalnej nie 
używa się dzwonków. Zamiast nich używa się kołatek. Sym-
bolizuje on nie tylko smutek, ale również jest pewnego ro-
dzaju postem, szczególnie tzw. postem usznym.

Wielki Piątek jest w  Kościele dniem głębokiej żałoby, 
dniem śmierci Chrystusa. Zgodnie z  odwieczną tradycją, 
nie sprawuje się wówczas sakramentów. Rano jest odprawia-
na Liturgia Godzin, czyli tzw. ciemna Jutrznia. Jest to część 
codziennej modlitwy obowiązującej kapłanów, odmawiana 
jednak w Wielki Piątek i Wielką Sobotę w sposób szczegól-
ny. Po godz. 15.00 sprawowana jest Liturgia Męki Pańskiej. 

Po dojściu do ołtarza kapłan pada na twarz (prostracja). 
W  tym geście największego uniżenia oddaje Chrystusowi 
całe ludzkie zło i grzech. Po tej modlitwie rozpoczyna się Li-
turgia Słowa, podczas której najważniejszym czytaniem jest 
opis Męki Pańskiej wg św. Jana, zwykle czytany z  podzia-
łem na role. Kolejną częścią tego nabożeństwa jest adoracja 
krzyża. Należy podkreślić, że wielkopiątkowy post i przyję-
cie Komunii św. akcentują dwubiegunowość życia Kościoła 
- z  jednej strony ziemskie życie, a  z  drugiej życie z  Chry-
stusem. Ostatnim elementem liturgii Wielkiego Piątku jest 
grób Chrystusa. Ciało Pana Jezusa wystawione w monstran-
cji okrytej welonem, który symbolizuje całun, zanoszone jest 
do specjalnej kaplicy zwanej Bożym Grobem. 

Wielka Sobota jest dniem uwielbienia Chrystusa umę-
czonego i złożonego w grobie, czego wyrazem jest śpiewany 
hymn Exultet - najpiękniejszy z hymnów, jaki posiada Ko-
ściół. Wysławia wszystkie dobrodziejstwa, jakie ma ludzkość 
przez Światło, ale nade wszystko wysławia Chrystusa, który 
jest światłem świata. W tym dniu Kościół nie celebruje Mszy 
św. (Wigilia Paschalna odprawiana w sobotni wieczór należy 
do obchodów Niedzieli Wielkanocnej). Na obrzędy liturgii 
wielkosobotniej składają się cztery części, z którymi wiążą 
się symbole życia, najprostsze i jednocześnie najgłębsze:
1) ogień, który bywa żywiołem niszczycielskim, ale jedno-

cześnie ogrzewając, pozwala przetrwać chłód, a  także 
oświetla ciemność nocy;

2) Słowo Boże, które jest przede wszystkim stwórcze; mówi 
o tym opis stworzenia świata opisujący pierwszą paschę 
- przejście z nieistnienia do istnienia. Czytania, których 
w tę noc jest bardzo wiele, wiodą nas przez całą historię 
zbawienia;

3) woda, która nie tylko obmywa z brudu, ale jest konieczna 
do życia, daje życie, bez niej jest ono niemożliwe;

4) chleb - ten zwyczajny pokarm przez Chrystusa przemie-
nia się w Jego chwalebne i zmartwychwstałe Ciało.
Niedziela Wielkanocna jest trzecim dniem Świętego 

Triduum i jednocześnie pierwszym dniem Pięćdziesiątnicy 
paschalnej. Początkowo świętowanie kończyło się Mszą św. 
w Wigilię Paschalną. Później jednak rozszerzono je na cały 
dzień Niedzieli Zmartwychwstania i  wprowadzono drugą 
Mszę św. w ciągu dnia, nawiązując w ten sposób do ukazania 
się aniołów przy grobie. Rezurekcja, czyli Msza św. połączo-
na z procesją, należy do najuroczystszych w roku liturgicz-
nym. Rozpoczyna się wyniesieniem z grobu Pana Jezusa, dla 
podkreślenia tajemnicy, że ten sam Chrystus, który tego dnia 
zmartwychwstał, jest z nami w Najświętszym Sakramencie. 

Źródło: https://www.niedziela.pl/

MISTERIUM WIELKIEGO TYGODNIA

12. Dobrowolne ofiary, jako na tacę oraz na kwiaty do Bo-
żego Grobu można składać do wyznaczonych puszek 
w kościele, a także na konto parafialne podane na stro-
nie internetowej naszej parafii. Są jeszcze do zakupu 
baranki wielkanocne. Bóg zapłać za złożone ofiary do 
puszek i na konto.

13. Do stanu małżeńskiego przygotowują się następują-
ce osoby: Kamil Buć i Anna Sosnowska (zap.I). Kto by 

wiedział o  przeszkodach, zachodzących między tymi 
osobami, ma obowiązek zawiadomić urząd parafialny.

14. Parafianom i Gościom życzymy mocnej wiary, nadziei 
i miłości, płynącej od Zmartwychwstałego Pana !

15. W  poprzednim tygodniu odeszli do wieczności:  
+ Mieczysław Chackiewicz. 

 Dobry Jezu, a nasz Panie…



Liturgia Niedzieli Palmowej jest rozpięta między dwoma 
momentami: radosną procesją z palmami oraz czytaniem - jako 
Ewangelii − Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa. W ten sposób 
Kościół podkreśla, że triumf Chrystusa i Jego Ofiara są ze sobą 
nierozerwalnie związane.

Bardziej uroczyste niż zwykle rozpoczęcie Mszy św. ma swo-
ją wielowiekową historię. W Jerozolimie już w IV w. patriarcha 
dosiadał oślicy i otoczony radującymi się tłumami wjeżdżał na 
niej z Góry Oliwnej do miasta. Zwyczaj ten wszedł w powszech-
ną praktykę na Zachodzie w wieku V i VI. Zwyczaj poświęcania 
palm wprowadzono do liturgii dopiero w wieku XI. 

W  tradycyjnej liturgii jest zwyczaj, że celebrans wychodzi 
w Niedzielę Palmową przed kościół, a bramę świątyni zamyka się. 
Kapłan uderza w nią krzyżem trzykrotnie, wtedy dopiero brama 

otwiera się i kapłan z uczestnikami procesji wstępuje do wnętrza 
kościoła, aby odprawić Mszę świętą. Symbol ten ma wiernym 
przypominać, że zamknięte niebo zostało nam otworzone dzięki 
zasłudze krzyżowej śmierci Chrystusa.

Po reformie liturgii  kapłan w  Niedzielę Palmową nie przy-
wdziewa szat pokutnych, fioletowych, ale czerwone. Procesja zaś 
ma charakter triumfalny. Chrystus wkracza do świętego miasta 
jako jego Król i Pan, odbiera spontaniczny hołd od mieszkańców 
Jerozolimy. Przez to Kościół chce podkreślić, że kiedy Chrystus 
Pan za kilka dni podejmie się tak okrutnej śmierci, to jednak 
nigdy nie pozbawi się swojego majestatu królewskiego i prawa 
do panowania. Przez mękę zaś swoją i śmierć to prawo jedynie 
umocni. Godność królewską Chrystusa Pana akcentują antyfony 
i pieśni, które śpiewa się w czasie rozdawania palm i procesji. 

W  XI w. pojawił się zwyczaj święcenia palm. Wierni prze-
chowują je przez cały rok, aby w następnym roku mogły zostać 
spalone na popiół, którym są posypywane nasze głowy w Środę 
Popielcową. Procesja z palmami jest z jednej strony upamiętnie-
niem wydarzenia sprzed wieków, z drugiej zaś − naszym krocze-
niem wraz z Chrystusem ku ofierze, którą dzisiaj jest Msza świę-
ta. Ogłaszając Chrystusa Królem zgadzamy się w ten sposób na 
to, że nasza droga do Ojca prowadzi zawsze przez krzyż.

Źródło: http://sanctus.pl/

NIEDZIELA PALMOWA – ii nieDziela Męki pańskiej

WIELKI CZWARTEK
18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej
19.30 – 21.00 Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy

WIELKI PIĄTEK
  9.00 – 18.00 Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i rozpoczęcie  

Nowenny do Bożego Miłosierdzia
17.30 Droga Krzyżowa
18.00 Liturgia Męki Pańskiej
19.30 – 21.00 Adoracja Pana Jezusa przy Grobie

WIELKA SOBOTA
  9.00 – 19.00 Adoracja Pana Jezusa przy Grobie
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
19.00 Liturgia Wigilii Paschalnej

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
  6.00 Msza Święta  12.45 Msza Święta
  8.30 Msza Święta  14.30 Msza Święta
10.00 Msza Święta  18.00 Msza Święta
11.30 Msza Święta

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
  7.00 Msza Święta  12.45 Msza Święta
  8.30 Msza Święta  14.30 Msza Święta
10.00 Msza Święta  18.00 Msza Święta
11.30 Msza Święta

ŚWięte triDuuM pasCHalne



NIEDZIELA:
  7.00 1) + Tadeusz – greg.
  8.30 1) + Za Różę 17 – o Boże błogosławieństwo  

i opiekę Maryi
 2) + Edyta Zięba od teściowej
10.00  1) + Maria Kumor – greg.
11.30 1) W 50 rocznicę ślubu Emilii i Witolda – 

dziękczynna za otrzymane łaski Boże  
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo  
i opiekę Matki Bożej

12.45 1) O uzdrowienie dla Renaty
 2) + Stanisław Chwiejczak od syna Mirka z rodziną
14.30 Za parafian
18.00  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Bogusława
PONIEDZIAŁEK:
  6.30  1) + Maria Kumor – greg.
 2) + Tadeusz (1 r.ś.), +Kazimiera
 3) + Stanisław Chwiejczak od koleżanek  

i kolegów Agnieszki
 4) O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski i zdrowie dla Edwarda
18.00 1) + Tadeusz – greg.
 2) + Krzysztof (5 r.ś.) od rodziców i braci  

(poza parafią) 
WTOREK:
  6.30 1) + Maria Kumor – greg.
 2) + Stanisław Chwiejczak o koleżanki synowej 

Anny
 3) + Adam Hałabud od uczestników pogrzebu
 4) O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Bartłomieja, Weroniki 
i Justyny

18.00  1) + Tadeusz – greg.
 2) + Irena ( 1 r.ś.) od córki (poza parafia)

ŚRODA:
  6.30 1) + Maria Kumor – greg.
 2) + Jan Skwierz – od Grzegorza Świerad z rodziną
 3) + Stanisław Chwiejczak od koleżanki  

synowej Anny
 4) + Adam Hałabud od rodziny Kot
18.00 1) + Tadeusz – greg.
WIELKI CZWARTEK:
18.00 1) + Tadeusz – greg.
 2) + Edward Rokaszewski
 3) + Maria Kumor – greg.
 4) + Franciszka, +Józef oraz zmarli z rodziny
 5) W intencji kapłanów – od Róż Różańcowych
WIELKI PIĄTEK:
18.00 Liturgia Męki Pańskiej
WIELKA SOBOTA:
19.00 1) + Tadeusz – greg
 2) + Maria Kumor – greg.
 3) + Andrzej Zawierucha - od kolegów i koleżanek 

z „Telekomunikacji”
 4) + Daniel Bernat
 5) + Józefa, + Ludwik, + Tadeusz
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO:
  6.00 1) + Helena, +Kazimiera, +Janina Karnaś
 2) O uzdrowienie dla Renaty
  8.30 O miłosierdzie Boże i ustanie pandemii
  DPS O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Joanny
10.00 1) + Tadeusz – greg.
11.30 1) + Maria Gralewicz w 10 rocznicę śmierci mamy
12.45 1) + Maria Kumor – greg.
14.30 1) Za parafian
18.00 1) Msza o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

Bożej i potrzebne łaski dla Anity w 30 r. urodzin

intenCje Mszalne
5.04.2020 – 12.04.2020 r.

REDAKCJA: Parafia rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego; 35–111 Rzeszów, ul. Krakowska 18; 
Tel. :+48 728 260 287; www.podwyzszenie.pl; Konto bankowe parafii PKO BP I o Rzeszów 61 1020 4391 0000 6502 0056 4120

Kładę się u Twych sTóp, o mój jezu, i ofiarowuję ci moje  
sKruszone serce, uniżone w swojej nicości i Twojej święTej obecności.
adoruję cię w saKramencie Twej miłości, niewysłowionej eucharysTii.

pragnę przyjąć ciebie w Tym ubogim przybyTKu, jaKi oferuje ci mój umysł.
czeKając na radość z saKramenTalnej Komunii, pragnę przyjąć cię w duchu.

przyjdź do mnie, o mój jezu, Kiedy ja, ze swojej sTrony, przychodzę do ciebie!
niech Twoja miłość ogarnie moje całe jesTesTwo w życiu i śmierci.

wierzę w ciebie, Tobie ufam, ciebie miłuję.

Modlitwa przy KoMunii Świętej duchowej


