
Hasła: 1.  „Ona uczyniła, co mogła; już naprzód … moje ciało na pogrzeb”. 2. „Arcykapłani i uczeni 
w Piśmie szukali sposobu, jak by Jezusa … ująć i zabić”. 3.  Jeden z Dwunastu, który zdradził: 
Judasz … 4.  Judasz poszedł do … aby im wydać Jezusa.  5.  „Wtedy Jezus im rzekł: + Wszyscy … 
we Mnie”.  6.  ” A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: + 
Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem będę się modlił”. 7. Józef z Arymatei zdjął Jezusa [z krzyża], owinął                      
w płótno i złożył w grobie, a przed wejście do grobu zatoczył ….”.  8.  „Śpicie dalej i odpoczywacie? 
Dosyć! Przyszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce …”.   9.  Józef z Arymatei zdjął 
Jezusa z …, owinął w płótno i złożył w grobie.  10.  „arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im 
raczej …”.  

Jezus raz tylko zezwolił, 
żeby Go witano jak  
zwycięskiego Mesjasza, 
kiedy to na osiołku 
wjeżdżał do Jerozolimy.  
Pamiętamy jednak, że 
zezwolił dopiero wtedy, 
gdy ten ziemski tryumf 
prowadził Go na krzyż. 
Boże chroń nas od 
Kościoła ziemskiego 
tryumfującego, bogatego, 
potężnego, panującego 

…  - Od Kościoła bez Wielkiego Piątku. –                  [x J. Twardowski, Wszędy pełno Ciebie, 

2010, s.243].       Co się stało z Jezusem po Jego tryumfalnym wjeździe do 
Jerozolimy? Na ziemi pozostały rozrzucone liście palm. W Jerozolimie rozbrzmiewało 
echo pieśni Hosanna  

Palma w ręku chrześcijanina staje się znakiem wiary wtedy, gdy spełnia on to, czego Bóg 
od niego chce – choćby miał spaść z osła po tryumfalnym pochodzie.   

Pamiętajmy, że na ziemi jesteśmy tylko przechodniami i nie wolno nam żadnej 
sprawie poświęcać całego serca, całej duszy ani całego smutku lub całej swej 
radości, jeżeli sprawa ta nie łączy się z naszą drogą do Pana Boga. Popatrzmy 
na drogę Jezusa jak na nasza wspólna drogę, by razem z Nim iść, towarzyszyć 
Mu od małego czwartku do Wielkiego Czwartku, od małego piątku do Wielkiego 
Piątku, Wielkiej Soboty, Wielkiej Niedzieli, do Zmartwychwstania.                               
… Jezus ukazał prawdę królestwa niebieskiego, w którym najpotężniejszy 
jest ubogi, cichy, posłuszny, prześladowany, ten, kto spełnia swoje 
powołanie i jest wierny Bogu nawet w najgłębszym cierpieniu. 
Ewangelia mówi, że w czasie Ostatniej Wieczerzy, Jezus, dzięki czyniąc, składał 
siebie Bogu w ofierze. Za co Jezus dzięki czynił w świecie, który przygotował Mu 
koronę cierniową, krzyż, gąbkę pełna goryczy, włócznię rozrywającą serce?  … - 
Jezus dziękował za to, że Bóg jest potężniejszy od zła i od śmierci.  [x Jan Twardowski] 
 Kalendarium:  25 III – 31 III – Wielki Tydzień -                                                          

… Któryś za nas cierpiał rany… Jezu Chryste – Zmiłuj się nad nami …                              
i Ty, Któraś współcierpiała… Matko Bolesna … przyczyń się za nami… 

MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o  skruchę, aby Jezus przebaczył 
wszystkie moje winy … 

e-mail : swstanislaw_bm@o2.pl   http://www.stanislaw-bm.pl/     

nr naszego konta: 23 2490 0005 0000 4500 1511 3922  [gazetka do użytku wew.  Parafii] 

  

 

 

 

 MĘKA PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA według świętego Marka (Mk 14,1-15,47)                             

… Spisek przeciw Jezusowi - … arcykapłani i uczeni w Piśmie szukali sposobu, jak by 
Jezusa podstępnie ująć i zabić... Namaszczenie w Betanii - A gdy Jezus był w Betanii,                     

w domu Szymona…, przyszła kobieta z alabastrowym flakonikiem prawdziwego olejku 
nardowego ... Rozbiła flakonik i wylała Mu olejek na głowę. A niektórzy oburzyli się …:                  
Po co to marnowanie olejku? …  Lecz Jezus rzekł: + Zostawcie ją; czemu sprawiacie jej 
przykrość? Dobry uczynek spełniła względem  Mnie. Bo ubogich stale będziecie mieć                               
u siebie i kiedy zechcecie, możecie im dobrze czynić; Mnie natomiast nie będziecie mieć 
zawsze. Ona uczyniła, co mogła: już naprzód namaściła moje ciało na pogrzeb. 
Zaprawdę, powiadam wam: Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, 
będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła.  Zdrada Judasza -  Wtedy 

Judasz Iskariota, jeden z Dwunastu, poszedł do arcykapłanów, aby im Go wydać…                      
Przygotowanie Paschy - … zapytali Jezusa Jego uczniowie:  Gdzie chcesz, abyśmy 

poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć Paschę?  I posłał dwóch spośród 
swoich uczniów z tym poleceniem: + Idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek, 
niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiecie gospodarzowi: 
Nauczyciel pyta: gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi 
uczniami? … Zapowiedź zdrady - Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem                              

z Dwunastoma. A gdy zajęli miejsca i jedli, Jezus rzekł: + Zaprawdę, powiadam wam: 
jeden z was Mnie zdradzi, ten, który je ze Mną. … Ustanowienie Eucharystii -  A gdy 

jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc: + Bierzcie, to jest 
Ciało moje.  Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego 
wszyscy. I rzekł do nich: + To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. 
Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego 
dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym.   Przepowiednia zaparcia się Piotra -  

Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Wtedy Jezus im rzekł: + Wszyscy 
zwątpicie we Mnie. Jest bowiem napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce. Lecz 
gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei. Na to rzekł Mu Piotr: Choćby wszyscy zwątpili, ale 
nie ja!  Odpowiedział mu Jezus: + Zaprawdę, powiadam ci: dzisiaj, tej nocy, zanim kogut 
dwa razy zapieje, ty trzy razy się Mnie wyprzesz. … Modlitwa i trwoga konania - A kiedy 

przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: + Usiądźcie tutaj, 
Ja tymczasem będę się modlił. Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć,                            
i odczuwać trwogę. I rzekł do nich: + Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu                    
i czuwajcie! I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się ... I mówił: + Abba, 
Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja 
chcę, ale to, co Ty [niech się stanie]! … Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do 
Piotra: + Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się, 
abyście nie ulegli pokusie; … Gdy przyszedł po raz trzeci, rzekł do nich: + Śpicie dalej                        
i odpoczywacie? Dosyć! Przyszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce 
grzeszników. Wstańcie, chodźmy, oto zbliża się mój zdrajca.   …                                  
Pojmanie Jezusa - I zaraz, gdy On jeszcze mówił, zjawił się Judasz …a z nim zgraja                       

z mieczami i kijami wysłana przez arcykapłanów, uczonych w Piśmie i starszych. …        

1 x x x N  M  Ś  I  A 
2 P  D   Ę  N  E x x 

3 x x x I  K  R    A 
4 A  C   A  Ł  N  W 
5 x Z  Ą  P  C  E x x 

6 T  M   A   M x x x 

7 K  M   Ń x x x x x x 

8 x G  Z  S  N  K  W 
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Jezus przed Wysoką Radą - A Jezusa zaprowadzili do najwyższego kapłana 

… Najwyższy kapłan zapytał Go ponownie: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn 
Błogosławionego? Jezus odpowiedział: + Ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego, 

siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi. … 
Zaparcie się Piotra - Kiedy Piotr był na dole na dziedzińcu, przyszła jedna ze służących 

najwyższego kapłana. Zobaczywszy Piotra … rzekła: I tyś był z Nazarejczykiem Jezusem 
… Lecz on począł się zaklinać i przysięgać: Nie znam tego człowieka, o którym mówicie.                   
I w tej chwili kogut powtórnie zapiał... Jezus przed Piłatem - … Kazali Jezusa 

związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi. Piłat zapytał Go: Czy Ty jesteś królem 
żydowskim?  Odpowiedział mu: + Tak, Ja nim jestem.  ... Jezus odrzucony przez swój 
naród - … Piłat im odpowiedział: Jeśli chcecie, uwolnię wam Króla żydowskiego?... Cóż 

więc mam uczynić z tym, którego nazywacie Królem Żydowskim? Odpowiedzieli mu 
krzykiem:  Ukrzyżuj Go!  Piłat odparł: Cóż więc złego uczynił?  Lecz oni jeszcze głośniej 
krzyczeli: Ukrzyżuj Go! … Król wyśmiany - Żołnierze zaprowadzili Go na wewnętrzny 

dziedziniec, czyli pretorium … ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu 
na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać:  Witaj, Królu żydowski!  … Droga krzyżowa - 

Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. I przymusili niejakiego Szymona                           
z Cyreny … żeby niósł krzyż Jego. Przyprowadzili Go      na miejsce Golgota, to znaczy 
miejsce Czaszki… Ukrzyżowanie - … A była godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali. … 

Razem z Nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego 
stronie. …    Wyszydzenie na krzyżu - Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali 
Go … zejdź  z krzyża i wybaw samego siebie! … Śmierć Jezusa - A gdy nadeszła 

godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej 
Jezus zawołał donośnym głosem: + Eloi, Eloi, lema sabachthani, to znaczy: Boże mój, 
Boże mój, czemuś Mnie opuścił? …  - Po śmierci Jezusa - A zasłona przybytku rozdarła 

się na dwoje, z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób 
oddał ducha, rzekł:  Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym. Były tam również 
niewiasty … między nimi Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa,                      
i Salome... Pogrzeb Jezusa - … Józef z Arymatei... udał się do Piłata i poprosił o ciało 

Jezusa … kupił płótno, zdjął Jezusa [z krzyża], owinął w płótno i złożył w grobie, który 
wykuty był w skale. Przed wejście do grobu zatoczył kamień. A Maria Magdalena i Maria, 
matka Józefa, przyglądały się, gdzie Go złożono.      Papież Franciszek                          

-  „Komunia jednocząc nas z Chrystusem, wyrywając z naszego egoizmu, otwiera 
nas i jednoczy ze wszystkimi, którzy są jedno w Nim”…  „życie chrześcijańskie 
powinno rozkwitać w uczynkach miłosierdzia, w czynieniu dobra. Ale jeśli nie masz 
korzeni nie możesz rozkwitać. A co jest korzeniem – Jezus! Jeśli nie będziesz 

zakorzeniony w Jezusie nie wydasz kwiatów. Jeśli nie będziesz nawadniał swojego życia 
modlitwą i sakramentami, czy będziecie mieli chrześcijańskie kwiaty? … Bowiem modlitwa 
i sakramenty nawadniają korzenie, a nasze życie rozkwita. Życzę wam, aby ta wiosna była 
dla was wiosną ukwieconą. Tak jak ukwieconą będzie Wielkanoc, ukwiecona dobrymi 
uczynkami, cnotami, czynienia dobra innym. … Pamiętajcie i o tym powiedzeniu 
pochodzącym z mojej ojczyzny: to czym drzewo rozkwita pochodzi z tego, co jest pod 
ziemią. Nigdy nie ucinajcie korzeni łączących was z Jezusem!” … [Źródło: katecheza, 

21.03.2018].    św. Jan Paweł II  Ludzkość jest powołana do wychodzenia poza 

granicę śmierci i poza granicę przemijających wieków, ku ostatecznej przystani w 
wieczności, przy chwalebnym Chrystusie w trynitarnej komunii.  [Pamięć i Tożsamość];      
Kardynał Stefan Wyszyński - Równowaga stojącej pod Krzyżem Maryi pomaga 
całemu światu.  [Kromka Chleba, s.28].)     

 .   OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE                                          

.               Niedziela Palmowa – Niedziela Męki Pańskiej – 25 III 2018                                                       

1. Dziś ostatnie w tym roku Gorzkie Żale o godz. 1.00. 
2. W tym roku uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przypadająca 25 marca, w liturgii 
Kościoła będzie wspominana po zakończeniu oktawy wielkanocnej, czyli 9 kwietnia. 
3. Wspólnota Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” wraz                             

z ks. Jackiem zaprasza w najbliższy wtorek na Mszę św. o g. 18.00 i spotkanie po Mszy 
św. w Sali parafialnej. 
4. W tym tygodniu wszystkie sprawy kancelaryjne bardzo prosimy załatwiać do Wielkiej 

Środy, gdyż od Wielkiego Czwartku Kancelaria Parafialna będzie nieczynna. 
5. W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy Wielki Tydzień. W Wielki Czwartek tradycyjnie nie 

ma Mszy św. porannych. Przed południem w Katedrze Warszawskiej św. Jana na Starym 
Mieście o g. 10.00 będzie Msza św. Krzyżma pod przewodnictwem naszego 

Arcypasterza. Wieczorem każda wspólnota, nasza również, gromadzi się wokół Ołtarza na 
Mszy Wieczerzy Pańskiej, która rozpocznie się o 18.00 . Po Mszy św. będzie 
przeniesiony Pan Jezus do ołtarza adoracji, zwanego „Ciemnicą”, gdzie będziemy mogli 

Go adorować  do godz. 22.00 razem z Rodzinami Nazaretańskimi. Zapraszamy do udziału 
w  adoracji wszystkich chętnych. Ciąg dalszy adoracji w Ciemnicy w piątek od rana od g. 
6.30. W Wielki Piątek , o g. 15.00, w godzinie śmierci Jezusa, zapraszamy na Drogę 
Krzyżową. Podczas tej Drogi Krzyżowej będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi św. 
Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się również o 18.00. Na zakończenie liturgii 

wielkopiątkowej przeniesiemy Pana Jezusa do Grobu, przy którym rozpocznie się 
Nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego. W Wielki Piątek i W. Sobotę, jak w latach 
ubiegłych, zapraszamy na g. 8.00  na Jutrznię – wspólną modlitwę Kościoła. Tych, którzy 
mają zapraszamy ze swoimi brewiarzami. 
6. Centralne nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami Warszawy odbędzie się w Wielki 

Piątek, 30 marca. Rozpoczęcie o g. 20.00 przed kościołem akademickim św. Anny. 
Drodze Krzyżowej przewodniczyć będzie J. Em. Kardynał Kazimierz Nycz.  
7. W Wielką Sobotę błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny będzie   od  g. 9.00  

do  17.00.  Wieczorna Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się w sobotę o g.18.00.  
Przez  cały  dzień  będziemy  mogli adorować Chrystusa w Grobie Pańskim.                             
Przed kościołem w Wielką Sobotę będzie można zaopatrzyć się u ministrantów w wodę 
święconą. W kruchcie stoi wyłożony kartonik na puste buteleczki na wodę święconą         
Msza św. Rezurekcyjna tradycyjnie w Wielkanocny Poranek o g. 6.00. Będzie ona 
sprawowana w intencji wszystkich ofiarodawców na kwiaty do Grobu Pańskiego.   
Po rezurekcji następna Msza św. będzie o godz. 9.30. 
8. Prosimy o przynoszenie suchych kwiatków do sypania przed Panem Jezusem w czasie 

procesji rezurekcyjnej. Jeśli ktoś ma w domu zeszłoroczne poświęcone palmy                                 
może je przynieść w Wielką Sobotę do spalenia w ognisku.  

 
 Kontempluj Ewangelię wg Lectio Divina; -- I –Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty 
tekst Ewangelii,  jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Św. - II -  Meditatio –.Staraj się 
zrozumieć dogłębnie słowa Jezusa -   … - III - Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz 

przed Bogiem serce, aby mówić Mu  o przeżyciach, które  rodzi  w tobie słowo. Może ci w 
tym pomóc modlitwa Jezusa   w Ogrójcu: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?                                                                                    
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas bezsłownego westchnienia Ducha, 
ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Ty zaś, o Panie, nie stój daleka: 
pomocy moja śpiesz mi na ratunek  (Ps 22)     


