
 
 

RENOWACJA KAPLICZKI NA MARCACH /kwiecień/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prace porządkowe w ogrodzie plebanijnym /przed montażem nowego płotu/ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

GAZETKA  PARAFII  ŚWIĘTEGO  URBANA  W  WĘDZINIE 
NR 16/358                            NIEDZIELA  PALMOWA               14.04.2019 
 

Szósta Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Palmową, inaczej Nie-

dzielą Męki Pańskiej. Rozpoczyna ona najważniejszy i najbardziej uroczysty okres  

w roku liturgicznym – Wielki Tydzień. Dzisiaj odnowiona liturgia zaleca, aby wierni  
w Niedzielę Męki Pańskiej zgromadzili się przed kościołem, gdzie powinno odbyć się 
poświęcenie palm, odczytanie perykopy ewangelicznej o wjeździe Pana Jezusa do 
Jerozolimy i uroczysta procesja do kościoła. Podczas każdej Mszy św., zgodnie  
z wielowiekową tradycją, czyta się opis Męki Pańskiej /według relacji Mateusza, Marka 
lub Łukasza – Ewangelię św. Jana odczytuje się w Wielki Piątek/. Obecnie kapłan w Nie-
dzielę Palmową nie przywdziewa szat pokutnych, fioletowych, jak to było w zwyczaju 
dawniej, ale czerwone. Procesja zaś ma charakter triumfalny. Chrystus wkracza do 
świętego miasta jako Król i Pan. W Polsce istniał kiedyś zwyczaj, iż kapłan idący na cze-
le procesji wychodził przed kościół i trzykrotnie pukał do zamkniętych drzwi kościoła, 
wtedy drzwi się otwierały i kapłan z wiernymi wchodził do wnętrza kościoła, aby odpra-
wić uroczystą liturgię. Miało to symbolizować, iż Męka Zbawiciela na krzyżu otwarła 
nam bramy nieba. Inne źródła przekazują, że celebrans uderzał poświęconą palmą 
leżący na ziemi w kościele krzyż, po czym unosił go do góry i śpiewał: „Witaj, krzyżu, 
nadziejo nasza!”. W polskiej tradycji ludowej Niedzielę Palmową nazywano również 
Kwietną bądź Wierzbną. W tym dniu święcono palmy, które w tradycji chrześcijańskiej 
symbolizują odradzające się życie. Wykonywanie palm wielkanocnych ma bogatą 
tradycję. Tradycyjne palmy wielkanocne przygotowuje się z gałązek wierzby, która  
w symbolice Kościoła jest znakiem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. Obok 
wierzby używano także gałązek malin i porzeczek. Ścinano je w Środę Popielcową  
i przechowywano w naczyniu z wodą, aby puściły pąki na Niedzielę Palmową.  
W trzpień palmy wplatano również bukszpan, barwinek, borówkę i cis. Tradycja wyko-
nywania palm szczególnie zachowała się na Kurpiach oraz na Podkarpaciu, gdzie 
corocznie odbywają się konkursy na najdłuższą i najpiękniejszą palmę. 

Z darem w modlitwie na WIELKI TYDZIEŃ – ks. Proboszcz 
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NIEDZIELA PALMOWA – 14.04. – Wielki Tydzień /kolekta na potrzeby kościoła/ 
  8.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Antoniego i Annę Lesik, Franciszka Kubosz  

z 2 żonami, + ciotkę Marię Lesik, ++ rodzeństwo i pokr. z obu stron. 
 

10.00 – PROCESJA Z PALMAMI, SUMA Do MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dal-
sze błog. B. i zdrowie dla całej rodziny WILKOSZ. 

 

14.30 – Ostatnie Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym: ks. wikary Damian Cholewa z Olesna. 
 

WIELKI PONIEDZIAŁEK – 15.04. 
18.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża, z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B.  

i zdrowie dla MATEUSZA z ok. 10 rocz. urodzin i potrz. łaski dla całej rodziny 

SKLORZ. 
 

WIELKI WTOREK – 16.04. 
18.00 – Do MBNP z podz. za odebr. łaski, szczególnie zdrowie, z prośbą o dalsze błog. 

B. i wszelką pomyślność w rodzinie JONEK oraz o wieczny spoczynek  
dla ++ z rodziny. 

18.45 – Świąteczne spotkanie Rady Duszpasterskiej /sprawy różne z życia parafii/. 
 
 

WIELKA ŚRODA – 17.04. /koniec Wielkiego Postu/ 
  9.00 – Świąteczne odwiedziny Chorych i Starszych. 
 

18.00 – Do Miłos. B. za + teściową Annę Kinscher w 15 rocz. śm., + brata Mariusza 
Pyka oraz ++ z rodzin Pyka i Kinscher.  

  Modlitwa do MBNP. 
 

 

ŚWIĘTE    TRIDUUM    PASCHALNE  
 

WIELKI CZWARTEK – 18.04. /kolekta parafialna/ 
  9.30 – OPOLE: Msza św. Krzyżma z udziałem Kapłanów i Ministrantów diecezji opolskiej. 
 

18.00 – WIECZERZA PAŃSKA O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, błog. B. 
i zdrowie dla Ministrantów i Scholi z Rodzinami oraz do Miłos. B. za + ks. Pro-
boszcza Alojzego Muszalika, ++ Kapłanów i Siostry Zakonne. 

  Gorzkie Żale cz. I, Adoracja w Ciemnicy do godz. 21.30. 
 

WIELKI PIĄTEK – 19.04. 
  9.00 – Droga Krzyżowa za Zmarłych, Gorzkie Żale cz. II, Adoracja w Ciemnicy do g. 15.00. 
 

18.00 – LITURGIA KU CZCI MĘKI PAŃSKIEJ – ADORACJA KRZYŻA.  
 Gorzkie Żale cz. III, Adoracja przy Bożym Grobie do godz. 21.30. 
 

WIELKA SOBOTA – 20.04. 
  9.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie do g. 15.00. 
 

14.00 – Poświęcenie pokarmów wielkanocnych – Adoracja dla dzieci z rodzicami. 
 

19.00 – WIGILIA PASCHALNA – POŚWIĘCENIE OGNIA: Do B. Op. i Św. Rodziny z podz. 
za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla rodziny STYRNA  
w 2 rocz. ślubu oraz do Miłos. B. za + dziadka Józefa Wolny. 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 21.04. /kolekta INWESTYCYJNA/ 
  7.00 – REZUREKCJA Z PROCESJĄ Do Chrystusa Zmartw. i MBNP z podz. za otrz. łaski,  

z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie dla BERNARDA WRĘCZYCKIEGO  
z ok. 70 rocz. urodzin i potrz. łaski dla całej RODZINY. 

 

10.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, 
opiekę i zdrowie dla SYLWII i PIOTRA KULIBERDA z ok. 2 rocz. ślubu oraz potrz. 
łaski dla całej RODZINY. 

 

14.30 –Nieszpory Wielkanocne /Zajączek/. 
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1. BÓG ZAPŁAĆ za ofiary na energię elektryczną i kwiaty do Bożego Grobu, w Wiel-
kanoc kolekta świąteczna inwestycyjna specjalna /zewn. malowanie kościoła i ocie-
planie plebanii/. 

2. Zespół Caritas dzisiaj rozprowadza baranki wielkanocne i paschaliki /10 zł/. 
3. Dziękuję Paniom za sprzątanie kościoła /K. Wolny i M. Woś/, Panom za prace  

porządkowe przy rozbiórce baraku, za prace stolarskie w zakrystii, uszycie 2 nowych 
sztandarów oraz przycięcie i troskę o krzewy na cmentarzu i przy budynku OSP. 

4. Okazja do spowiedzi św.: w poniedziałek, wtorek i środę od godz. 17.30 dla dzie-
ci,  młodzieży i dorosłych. Postarajmy się wyspowiadać już przed Wielkim Czwart-
kiem, aby przez całe Triduum Paschalne przystępować do Komunii Świętej.  
W Wielką Środę g. 20.00-23.00 w kościele Bożego Ciała w Oleśnie Noc Konfesjo-
nałów – Spowiedź św. dla osób zapracowanych w ciągu dnia. 

5. We wtorek o godz. 18.45 na plebanii spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. 
6. W środę od godz. 9.00 świąteczne odwiedziny Chorych i Starszych. 
7. W czwartek o godz. 9.30 w kościele seminaryjnym w Opolu Msza św. Krzyżma  

z poświęceniem olejów św. Wyjazd ministrantów o godz. 7.30. Dyplom Uznania 
otrzyma w tym roku Lektor Kamil Męcka /rok temu Lektor Mateusz Kubosz/. 

8. ZAPRASZAM Parafian i Gości do udziału w Liturgii Triduum Paschalnego: 
-  Wielki Czwartek o godz. 18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej i adoracja w Ciemnicy 

z odśpiewaniem Gorzkich Żali cz. I /kolekta na bieżące płatności parafii/ 
-  Wielki Piątek o godz. 9.00 Droga Krzyżowa i adoracja w Ciemnicy z II cz. Gorzkich 

Żali, o godz. 18.00 Liturgia ku czci Męki Pańskiej, adoracja przy Bożym Grobie  
i Gorzkie Żale cz. III /post ścisły i abstynencja od pokarmów mięsnych, którą 
tradycyjnie zachowujemy do Wigilii Paschalnej/, ofiary przy Bożym Grobie prze-
znaczone są na utrzymanie kościołów w Ziemi Świętej 

- Wielka Sobota od godz. 9.00 adoracja przy Bożym Grobie, o godz. 14.00 poświę-
cenie pokarmów wielkanocnych z adoracją dla dzieci z rodzicami, o godz. 19.00 
Wigilia Paschalna, przynosimy ze sobą świece z okapnikami 

- Niedziela Zmartwychwstania o godz. 7.00 Rezurekcja z procesją, o godz. 14.30 
Nieszpory wielkanocne. 

9. Plan Adoracji Najświętszego Sakramentu W. Piątek w Ciemnicy, W. Sobota przy 
Bożym Grobie: godz. 10.00: Marce, Grucki, 11.00: Kowie, 12.00: Kierocie, Domy 
Celne, 13.00: Październia, 14.00: Centrum. Bądźmy obecni modlitewnie! 

10.  ZACHĘCAM PARAFIAN do zamawiana wolnych intencji mszalnych w kolej-
nych miesiącach roku. 

11. Uroczystość I Rocznicy Komunii Św. będzie w niedzielę 12 maja o godz. 10.00. 
12. Zapowiedzi przedślubne: Andrzej Kuzaj i Brygida Kapica. 


