5. W Wielki Piątek osoby zdrowe w wieku od 18 do 60 lat obowiązuje post ścisły.
6. W Wielką Sobotę nie będzie tradycyjnego wspólnego święcenia pokarmów na stół wielkanocny. Zachęcamy, aby każdy dokonał tego w swoim domu przed śniadaniem wielkanocnym. Tekst domowego błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny w Wielką Niedzielę
znajdziemy na stronie internetowej naszej diecezji. Można także odmówić zwykłą modlitwę
przed jedzeniem.
7. W Niedzielę Zmartwychwstania Rezurekcja bez procesji o godz. 6.00. Pozostałe Msze
św. począwszy od godz. 8.30 według porządku niedzielnego. Nie będzie Mszy św. o godz.
7.00.
8. Są jeszcze wolne intencje Mszy św. w Wielki Czwartek i w Poniedziałek Wielkanocny o
godz. 18.00.
9. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za ofiary składane na potrzeby kościoła w formie wpłat na konto parafii oraz przekazywane w inny sposób niż niedzielna składka na tacę.
10. Na czas Wielkiego Tygodnia życzymy wszystkim takiej bliskości z Chrystusem, która
pozwala uczestniczyć w Jego zwycięstwie nad śmiercią i prowadzi do paschalnej Tajemnicy
Zmartwychwstania.

Modlitwa przy Komunii św. Duchowej – polecana przez O. Ś . Franciszka
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 .

Msze św. w niedziele i uroczystości:

.
7.00, 8.30, 10.00, 11.00 z udziałem dzieci, 12.30, 18.00
w dni powszednie: 7.00, 8.00, 18.00

Kancelaria: poniedziałek i czwartek: 10.00 - 11.00; 16.00 - 17.30
we wtorek kancelaria nieczynna; środa i piątek: 10.00 - 11.00; 16.00 - 17.30
w pierwsze piątki miesiąca kancelaria nieczynna;
sobota i niedziela kancelaria nieczynna. Telefon do kancelarii – 22 619 27 37.
e-mail: kancelaria@mbloretanska.pl
strona internetowa: www.mbloretanska.pl
Konto parafialne: 47 1240 6074 1111 0000 4992 5977
Partner parafii- Misterium tel. 24h 511 470 200 www.misterium-pogrzeby.pl
Przygotowanie gazetki i druk: Paweł Lisiecki, Elżbieta Kemfert,

.

Do użytku wewnętrznego.

Weź Ewangelię
do Domu

Parafia Rzymskokatolicka
Matki Bożej Loretańskiej
03-461 Warszawa-Praga
ul. Ratuszowa 5a
Nr 717

NIEDZIELA PALMOWA

Rok A

Pierwsze czytanie (Iz 50,4-7)
Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo
krzepiące. Każdego rana pobudza
me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja
się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i
policzki moje rwącym mi brodę. Nie
zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie
wspomaga, dlatego jestem nieczuły
na obelgi, dlatego uczyniłem twarz
moją jak głaz i wiem, że wstydu nie
doznam.
Oto słowo Boże.
Psalm 130
Ref: Boże mój, Boże, czemuś mnie
opuścił?
Drugie czytanie (Flp 2,6-11)
Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej,
nie skorzystał ze sposobności, aby na równi
być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie,
przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w tym co zewnętrzne uznany
za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy
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się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci
krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył Go
nad wszystko i darował Mu imię ponad
wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się
każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i
podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że
Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga
Ojca.

Oto słowo Boże.
Aklamacja przed Ewangelią
Chwała Tobie, Królu wieków.
Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż
do śmierci, a była to śmierć na krzyżu.
Dlatego Bóg wywyższył Go nad
wszystko i dal Mu imię, które jest ponad
wszelkie imię.
Chwała Tobie, Królu wieków.
Ewangelia (Mt 27, 11–54)
Jezus przed Piłatem
E. Jezusa stawiono 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 odpowiadał mu na
żadne pytanie, tak że namiestnik bardzo się
dziwił.

Jezus odrzucony przez swój naród
A był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli.
Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia,
imieniem Barabasz. Gdy się więc zebrali,
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
prosiły o Barabasza, a domagały się śmierci
Jezusa. Pytał ich namiestnik: I. Którego z
tych dwóch 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 odpowiedział: 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 wzrasta, 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 wyśmiany
Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa
z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego
całą kohortę. Rozebrali Go z szat i narzucili
na Niego 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
Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z
Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili,
żeby niósł krzyż Jezusa. 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 Go
pilnowali. 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
Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali
Go i potrząsali głowami mówiąc: T. Ty, który
burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, wybaw sam siebie; jeśli jesteś
Synem Bożym, zejdź z krzyża!. E. Podobnie
arcykapłani 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
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, napełnił ją octem, włożył na trzcinę i dawał Mu

pić. Lecz inni mówili: T. Poczekaj! Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby Go wybawić. E. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha.
Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie.
Po śmierci Jezusa
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 odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie
ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i
mówili: T. Prawdziwie, Ten był Synem Bożym

Oto słowo Pańskie

Triduum Paschalne
Wielki Czwartek to święto obchodzone na pamiątkę ustanowienia przez Jezusa Chrystusa sakramentów kapłaństwa i Eucharystii. W kościołach odprawiana jest wieczorna
msza, tzw. Msza Wieczerzy Pańskiej, inaugurująca Triduum Paschalne. Po zakończeniu
mszy, Najświętszy Sakrament przenosi się do kaplicy adoracji, czyli ciemnicy, gdzie adoruje się go także w Wielki Piątek.
Wielki Piątek to drugi dzień Triduum Paschalnego, który upamiętnia śmierć Jezusa
Chrystusa na krzyżu. Tego dnia nie odprawia się mszy, a wierni przychodzą wieczorem
do kościoła na liturgię Męki Pańskiej, podczas której odbywa się Adoracja Krzyża. W
Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.
Wielka Sobota to przedostatni dzień Wielkiego Tygodnia, który poprzedza dzień Zmartwychwstania Pańskiego. W kościele rzymskokatolickim Wielka Sobota jest dniem wyciszenia i oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa. Tego dnia katolicy adorują Najświętszy Sakrament, który znajduje się w Grobie Pańskim. Wielka Sobota jest jedynym dniem
bez sakramentu Eucharystii. Nie odprawia się również mszy świętych. W Wielką Sobotę
wierni przychodzą do kościoła poświęcić pokarmy na stół wielkanocny.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Niedziela Palmowa rozpoczyna w Kościele Wielki Tydzień. Zachęcamy do wspólnej modlitwy za pośrednictwem mediów. Z naszego kościoła transmitowane są przez Internet Msze
św. o godz. 11.00 i 18.00. Będą transmitowane także wszystkie nabożeństwa Triduum Paschalnego. Na stronie internetowej diecezji znajdziemy dokładny plan transmisji radiowych i
telewizyjnych uroczystości Wielkiego Tygodnia sprawowanych przez naszych biskupów.
2. Spowiedź w Wielkim Tygodniu: w poniedziałek, wtorek i środę podczas każdej Mszy, a
także w godz. od 7.30 do 8.00 i od 17.00 do 18.00. W czwartek, piątek i sobotę spowiedź od
godz. od 10.00 do 11.00 i od 16.00 do 17.00.
3. Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna do środy włącznie. W czwartek i piątek kancelaria będzie nieczynna.
4. W czwartek rozpoczyna się Święte Triduum Paschalne - najważniejszy okres liturgiczny
w całym roku. Nie będzie przez te trzy dni Mszy porannych, tylko uroczyste nabożeństwa
wieczorne. Wielki Czwartek godz. 18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej Wielki Piątek godz. 18.00 Liturgia Męki Pańskiej Wielka Sobota godz. 20.00 Wigilia Paschalna

