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      PARAFIA ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W CZĘSTOCHOWIE 

strona internetowa parafii: www.swfranciszek.czest.pl 
 

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 

3 – 6 KWIETNIA 2022 r. 

 

NIEDZIELA (3 kwietnia) 

Godz. 8:00 -  Msza św. z kazaniem ogólnym 

Godz. 10:00 -  Msza św. z kazaniem dla dzieci szkół 

podstawowych 

Godz. 12:00 -  Msza św. z kazaniem z kazaniem ogólnym 

Godz. 17:00 -  Msza św. z kazaniem ogólnym (po Mszy 

św. nabożeństwo Gorzkie Żale) 

Uwaga! Podczas rekolekcji nie będzie spowiedzi w niedzielę 

i poniedziałek! Spowiedź wyłącznie we wtorek! 

 

PONIEDZIAŁEK ( 4 kwietnia) 

Godz. 8:00 -   Msza św. z kazaniem ogólnym dla 

   dorosłych 

Godz. 9.50 –   Nauka rekolekcyjna – klasy IV, V, VI 

Godz. 10.45 –  Nauka rekolekcyjna – klasy I, II, III 

Godz. 11.45 -  Nauka rekolekcyjna – klasy VII, VIII 

Franciszkańskie       
Źródło 



Godz. 18:00 -  Msza św. z kazaniem ogólnym (zapraszamy 

dorosłych i młodzież szkół średnich) 

WTOREK (5 kwietnia) 

Godz. 8:00 -   Msza św. z kazaniem ogólnym dla 

   dorosłych 

Godz. 9.50 –  Spowiedź i nauka rekolekcyjna – klasy IV, 

V, VI 

Godz. 10.45 –  Nauka rekolekcyjna – klasy I, II, III 

Godz. 11.45 -  Spowiedź i nauka rekolekcyjna – klasy VII, 

VIII 

Godz. 18:00 -  Msza św. z kazaniem ogólnym  

SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA  

DLA DOROSŁYCH, MŁODZIEŻY I DZIECI 

GODZ. 7:30 – 12:00 i 17:00 – 19:00 

ŚRODA (6 kwietnia) 

Godz. 8:00 -   Msza św. z kazaniem ogólnym dla 

   dorosłych 

Godz. 9.50 –   Msza św. i nauka rekolekcyjna – klasy IV, V, 

VI 

Godz. 10.45 –  Msza św. i nauka rekolekcyjna – klasy I, II, 

III 

Godz. 11.45 -  Msza św. i nauka rekolekcyjna – klasy VII, 

VIII 

Godz. 18:00 -  Msza św. z kazaniem ogólnym i 

zakończenie rekolekcji  

Błogosławieństwo palm w Niedzielę Palmową podczas każdej 

Mszy św. Dzieci uczestniczące w konkursie na najpiękniejszą 

palmę gromadzą się przed kościołem o godz. 9:45. Po ocenie 

przez jurorów w uroczystej procesji wchodzą do kościoła i 

uczestniczą we Mszy św. Wręczenie nagród po Mszy św. 



PROGRAM TRIDUUM PASCHALNEGO 

14 - 17 KWIETNIA 2022 r. 

 

WIELKA ŚRODA 

Godz. 19.00 – 20.00 – Okazja do spowiedzi 

 

WIELKI CZWARTEK 

Godz. 7:00–8:00 - Okazja do spowiedzi 

Godz. 18:00 - Liturgia Wielkiego Czwartku, na 

zakończenie przeniesienie Pana Jezusa do 

„Ciemnicy” Adoracja do godz. 21:00 

 

WIELKI PIĄTEK 

Adoracja od godz. 7:00 do 21.00. 

Godz. 7:00–8:00 - Okazja do spowiedzi 

Godz. 15:00 - Droga Krzyżowa i początek nowenny przed 

świętem Miłosierdzia Bożego 

Godz. 18:00 - Liturgia Wielkiego Piątku, na zakończenie 

przeniesienie Pana Jezusa do „Grobu”. 

Ofiary składane przy adoracji krzyża z 

przeznaczeniem na utrzymanie Miejsc 

Świętych w Ziemi Świętej. 

 

PORZĄDEK ADORACJI: 

WIELKI PIĄTEK: 

8.00 – 9.00-  Zakopiańska  

9.00 – 10.00 – Jabłonowa, Podgórna i Żurawia 

10.00 – 11.00 – św. Rocha 

11.00 – 12.00 – Biała, Spartakusa i Beskidzka 

12.00 – 13.00 – Rybacka  



13.00 – 14.00 – Pawia, Flisacka i św. Pawła 

14.00 – 15.00 – Odrodzenia, Dawna i Zatokowa 

15.00 – 16.00 – Kosów i Winicjusza 

16.00 – 17.00 – Kiepury 

17.00 – 18.00 -  Kalinowa, Irysowa 

18.00 – Liturgia Wielkiego Piątku 

20.00 -21.00 –  Gminna 

WIELKA SOBOTA 

13.00 – 14.00 – Wiolinowa 

14.00 – 15.00 – Chór Parafialny 

15.00 – 16.00 – Żywy Różaniec  

16.00 – 17.00 – Ks. Dzierżonia, Gruntowa i Średnia 

17.00 – 18.00 – Kolarska, Kredowa, Luba 

18.00 – 19.00 – Skwerowa, Krzemienna, Modra 

19.00 – 20.00 – Ikara 

 

 WIELKA SOBOTA 

Adoracja od godz. 7:00 do godz. 20:00 

Godz. 7:00–8:00 - Okazja do spowiedzi 

Godz. 9:00-12:00 –   poświęcenie pokarmów wielkanocnych –  

  - co pół godziny 

       i 14:00-16:00      (przerwa od godz. 12:30 do godz. 14:00) 

Godz. 20:00 - Liturgia Wielkiej Soboty – przynosimy 

świece z osłonką! 

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

Godz. 6:00 - Msza św. rezurekcyjna  

Pozostałe Msze św. o godz.: 8:00, 10:00, 12:00 i 17:00 

 

 



SPOTKANIA ZE SŁOWEM 

Przed nami czas zadumy i refleksji, po których nastąpi 

świętowanie wielkiego wydarzenia. Starajmy się wykorzystać te chwile 

na jak najlepsze przygotowanie przez udział zarówno w rekolekcjach 

wielkopostny, jak i uczestnictwie w wydarzeniach Triduum 

Paschalnego. Owocne przeżywanie niech wzmacnia w Nas wyznawane 

wartości i pogłębia wiarę, tak by dzień Zmartwychwstania Pańskiego 

przeżyć z radością i świadomością dobrego przygotowania do tego 

wielkiego dnia. 

EWANGELIA 3.04.2022 (J 8, 1-11) - Od tej chwili już nie grzesz 

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. 

Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. Wówczas 

uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą 

dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, 

powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono 

na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A 

Ty co powiesz?» Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co 

Go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy 

w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest 

bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem». I powtórnie 

schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim 

zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał 

tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy 

się, rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» A ona 



odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. 

Idź i odtąd już nie grzesz». 

EWANGELIA 10.04.2022 - Wersja krótsza (Łk 23, 1-49) - Męka 

naszego Pana Jezusa Chrystusa 

+ – słowa Chrystusa, E. – słowa Ewangelisty, I. – słowa innych osób 

pojedynczych, T. – słowa kilku osób lub tłumu 

Jezus przed Piłatem 

E. Starsi ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie powstali i poprowadzili 

Jezusa przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać Go: T. Stwierdziliśmy, że ten 

człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków 

cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza-Króla. E. Piłat zapytał 

Go: I. Czy Ty jesteś Królem żydowskim? E. Jezus odpowiedział 

mu: + Tak. E. Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tłumom: I. Nie 

znajduję żadnej winy w tym człowieku. E. Lecz oni nastawali i 

mówili: T. Podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei, od Galilei, 

gdzie rozpoczął, aż dotąd. E. Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy 

człowiek ten jest Galilejczykiem. A gdy się upewnił, że jest spod 

władzy Heroda, odesłał Go do Heroda, który w tych dniach również 

przebywał w Jerozolimie. 

Jezus przed Herodem 

Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem chciał 

Go ujrzeć, ponieważ słyszał o Nim i spodziewał się, że zobaczy jakiś 

znak, zdziałany przez Niego. Zasypał Go też wieloma pytaniami, lecz 

Jezus nic mu nie odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie stali 

i gwałtownie Go oskarżali. Wówczas wzgardził Nim Herod wraz ze 



swoją strażą; na pośmiewisko kazał Go ubrać w lśniący płaszcz i odesłał 

do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przedtem 

bowiem byli z sobą w nieprzyjaźni. 

Jezus ponownie przed Piłatem 

Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków Sanhedrynu oraz lud 

i rzekł do nich: I. Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że 

podburza lud. Otóż ja przesłuchałem Go wobec was i nie znalazłem w 

Nim żadnej winy w sprawach, o które Go oskarżacie. Ani też Herod – 

bo odesłał Go do nas; przecież nie popełnił On nic godnego śmierci. 

Każę Go więc wychłostać i uwolnię. 

Jezus odrzucony przez swój naród 

E. A był obowiązany uwalniać im jednego na święta. Zawołali więc 

wszyscy razem: T. Strać Tego, a uwolnij nam Barabasza! E. Był on 

wtrącony do więzienia za jakieś rozruchy powstałe w mieście i za 

zabójstwo. Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich. 

Lecz oni wołali: T. Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go! E. Zapytał ich po raz 

trzeci: I. Cóż On złego uczynił? Nie znalazłem w Nim nic 

zasługującego na śmierć. Każę Go więc wychłostać i uwolnię. E. Lecz 

oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby Go ukrzyżowano; 

i wzmagały się ich krzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie 

zostało spełnione. Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za 

bunt i zabójstwo był wtrącony do więzienia; Jezusa zaś zdał na ich wolę. 

Droga krzyżowa 

Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który 

wracał z pola. Włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. A szło 



za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. 

Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: + Córki jerozolimskie, nie 

płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! 

Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: Szczęśliwe niepłodne łona, 

które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do gór: 

Padnijcie na nas! i do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym 

drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym? 

E. Prowadzono też innych dwóch – złoczyńców, aby ich z Nim stracić. 

Ukrzyżowanie 

Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i 

złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Jezus 

zaś mówił: + Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. E. A oni 

rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy. 

Wyszydzenie na krzyżu 

Lud zaś stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: T. Innych 

wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym 

Wybrańcem. E. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i 

podawali Mu ocet, mówiąc: T. Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, 

wybaw sam siebie. 

E. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: 

To jest Król żydowski. 

Nawrócony złoczyńca 

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: I. Czyż Ty 

nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. E. Lecz drugi, karcąc 

go, rzekł: I. Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? 



My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze 

uczynki, ale On nic złego nie uczynił. E. I dodał: I. Jezu, wspomnij na 

mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. E. Jezus mu 

odpowiedział: + Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju. 

Śmierć Jezusa 

E. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do 

godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się 

przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: + Ojcze, w 

Twoje ręce powierzam ducha mego. E. Po tych słowach wyzionął 

ducha. 

Po zgonie Jezusa 

Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu, 

mówiąc: I. Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy. E. Wszystkie też 

tłumy, które zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, 

powracały, bijąc się w piersi. Wszyscy Jego znajomi stali z daleka; a 

również niewiasty, które Mu towarzyszyły od Galilei, przypatrywały się 

temu. 

TRIDUUM PASCHANE 

EWANGELIA 14.04.2022-WIELKI CZWARTEK (J 13, 1-15)-Do 

końca ich umiłował 

Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina 

Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na 

świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już 

nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał, Jezus, 

wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł 



i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy 

prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy. I zaczął 

obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był 

przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: 

«Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, co 

Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później». Rzekł do 

Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał». 

Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału 

ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, 

ale i ręce, i głowę!» Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje 

tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie 

wszyscy». Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie 

wszyscy jesteście czyści». A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i 

znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam 

uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem”, i dobrze 

mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam 

nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam 

bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem». 

EWANGELIA 14.04.2022-WIELKI PIĄTEK (J 18, 1 – 19, 42) - 

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa 

+ – słowa Chrystusa, E. – słowa Ewangelisty, I. – słowa innych osób 

pojedynczych, T. – słowa kilku osób lub tłumu 

Pojmanie Jezusa 

E. Po wieczerzy Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Był 

tam ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie. Także i Judasz, 



który Go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego często się 

tam gromadzili. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od 

arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i 

bronią. A Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na Niego przyjść, 

wyszedł naprzeciw i rzekł do nich: + Kogo szukacie? E. Odpowiedzieli 

Mu: T. Jezusa z Nazaretu. E. Rzekł do nich Jezus: + Ja jestem. E. 

Również i Judasz, który Go wydał, stał między nimi. Skoro więc Jezus 

rzekł do nich: Ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Powtórnie ich 

zapytał: + Kogo szukacie? E. Oni zaś powiedzieli: T. Jezusa z Nazaretu. 

E. Jezus odrzekł: + Powiedziałem wam, że Ja jestem. Jeżeli więc Mnie 

szukacie, pozwólcie tym odejść. E. Stało się tak, aby się wypełniło 

słowo, które wypowiedział: Nie utraciłem żadnego z tych, których Mi 

dałeś. Wówczas Szymon Piotr, który miał miecz, dobył go, uderzył 

sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A słudze było na imię 

Malchos. Na to rzekł Jezus do Piotra: + Schowaj miecz do pochwy. 

Czyż nie mam wypić kielicha, który Mi podał Ojciec? 

Przed Annaszem. Zaparcie się Piotra 

E. Wówczas kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi 

pojmali Jezusa, związali Go i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był 

on bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd 

arcykapłański. Właśnie Kajfasz poradził Żydom, że lepiej jest, aby 

jeden człowiek zginął za naród. A szedł za Jezusem Szymon Piotr razem 

z innym uczniem. Uczeń ten był znany arcykapłanowi i dlatego wszedł 

za Jezusem na dziedziniec pałacu arcykapłana, natomiast Piotr 

zatrzymał się przed bramą, na zewnątrz. Wszedł więc ów drugi uczeń, 



znany arcykapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra do 

środka. A służąca odźwierna rzekła do Piotra: I. Czy może i ty jesteś 

jednym spośród uczniów tego człowieka? E. On odpowiedział: I. Nie 

jestem. E. A że było zimno, strażnicy i słudzy, rozpaliwszy ognisko, 

stali przy nim i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się przy 

ogniu. Arcykapłan więc zapytał Jezusa o Jego uczniów i o Jego naukę. 

Jezus mu odpowiedział: + Ja przemawiałem jawnie przed światem. 

Nauczałem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą 

wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie nauczałem niczego. Dlaczego Mnie 

pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Przecież oni 

wiedzą, co powiedziałem. E. Gdy to rzekł, jeden ze sług stojących obok 

spoliczkował Jezusa, mówiąc: I. Tak odpowiadasz arcykapłanowi? E. 

Odrzekł mu Jezus: + Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. 

A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz? E. Następnie Annasz wysłał 

Go związanego do arcykapłana Kajfasza. A Szymon Piotr stał i grzał 

się przy ogniu. Powiedzieli wówczas do niego: T. Czy i ty nie jesteś 

jednym z Jego uczniów? E. On zaprzeczył, mówiąc: I. Nie jestem. E. 

Jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, 

rzekł: I. Czyż nie ciebie widziałem razem z Nim w ogrodzie? E. Piotr 

znowu zaprzeczył i zaraz zapiał kogut. 

Przed Piłatem 

Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium. A było to wczesnym 

rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać i 

móc spożyć Paschę. Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł: 

I. Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? E. W odpowiedzi 



rzekli do niego: T. Gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy Go 

tobie. E. Piłat więc rzekł do nich: I. Weźcie Go sobie i osądźcie według 

swojego prawa. E. Odpowiedzieli mu Żydzi: T. Nam nie wolno nikogo 

zabić. E. Tak miało się spełnić słowo Jezusa, w którym zapowiedział, 

jaką śmiercią miał umrzeć. 

Przesłuchanie 

Wtedy Piłat powtórnie wszedł do pretorium, a przywoławszy Jezusa, 

rzekł do Niego: I. Czy Ty jesteś Królem żydowskim? E. Jezus 

odpowiedział: + Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o 

Mnie? E. Piłat odparł: I. Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i 

arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś? E. Odpowiedział Jezus: + 

Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z 

tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. 

Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. E. Piłat zatem powiedział do 

Niego: I. A więc jesteś królem? E. Odpowiedział Jezus: + Tak, jestem 

królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać 

świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. 

E. Rzekł do Niego Piłat: I. Cóż to jest prawda? E. To powiedziawszy, 

wyszedł ponownie do Żydów i rzekł do nich: I. Ja nie znajduję w Nim 

żadnej winy. Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam 

jednego więźnia. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił Króla 

żydowskiego? E. Oni zaś powtórnie zawołali: T. Nie tego, lecz 

Barabasza! E. A Barabasz był rozbójnikiem.  

„Oto człowiek” 



Wówczas Piłat zabrał Jezusa i kazał Go ubiczować. A żołnierze, 

uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem 

purpurowym. Potem podchodzili do Niego i mówili: T. Witaj, Królu 

żydowski! E. I policzkowali Go. A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz 

i przemówił do nich: I. Oto wyprowadzam Go wam na zewnątrz, 

abyście poznali, że ja nie znajduję w Nim żadnej winy. E. Jezus więc 

wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat 

rzekł do nich: I. Oto Człowiek. E. Gdy Go ujrzeli arcykapłani i słudzy, 

zawołali: T. Ukrzyżuj! Ukrzyżuj! E. Rzekł do nich Piłat: I. Zabierzcie 

Go i sami ukrzyżujcie! Ja bowiem nie znajduję w Nim winy. E. 

Odpowiedzieli mu Żydzi: T. My mamy Prawo, a według Prawa 

powinien On umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym. 

E. Gdy Piłat usłyszał te słowa, jeszcze bardziej się uląkł. Wszedł znów 

do pretorium i zapytał Jezusa: I. Skąd Ty jesteś? E. Jezus jednak nie dał 

mu odpowiedzi. Rzekł więc Piłat do Niego: I. Nie chcesz ze mną 

mówić? Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić Ciebie i mam władzę 

Ciebie ukrzyżować? E. Jezus odpowiedział: + Nie miałbyś żadnej 

władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech 

ma ten, który Mnie wydał tobie. E. Odtąd Piłat usiłował Go uwolnić. 

Żydzi jednak zawołali: T. Jeżeli Go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem 

cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się cezarowi. 

Wyrok 

E. Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i 

zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Lithostrotos, po hebrajsku 

Gabbata. Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I 



rzekł do Żydów: I. Oto wasz król! E. A oni krzyczeli: T. Precz! Precz! 

Ukrzyżuj Go! E. Piłat powiedział do nich: I. Czyż króla waszego mam 

ukrzyżować? E. Odpowiedzieli arcykapłani: T. Poza cezarem nie mamy 

króla. E. Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano. 

Droga krzyżowa i ukrzyżowanie Zabrali zatem Jezusa. A On sam, 

dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które 

po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano, a z Nim 

dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał 

też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: 

Jezus Nazarejczyk, Król żydowski. Napis ten czytało wielu Żydów, 

ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A 

było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani 

żydowscy mówili do Piłata: T. Nie pisz: Król żydowski, ale że On 

powiedział: Jestem Królem żydowskim. E. Odparł Piłat: I. Com napisał, 

napisałem. 

E. Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili 

na cztery części, dla każdego żołnierza jedna część; wzięli także tunikę. 

Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc 

między sobą: T. Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo 

ma należeć. E. Tak miały się wypełnić słowa Pisma: Podzielili między 

siebie szaty moje, a o moją suknię rzucili losy. To właśnie uczynili 

żołnierze. 

Testament dany z krzyża 

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, 

Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał 



Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: + 

Niewiasto, oto syn Twój. E. Następnie rzekł do ucznia: + Oto Matka 

twoja. E. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. 

Śmierć Jezusa 

Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło 

Pismo, rzekł: + Pragnę. E. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono 

więc na hizop gąbkę nasączoną octem i do ust Mu podano. A gdy Jezus 

skosztował octu, rzekł: + Dokonało się! E. I skłoniwszy głowę, oddał 

ducha. 

Przebicie serca 

Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały 

na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – 

Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto 

ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak 

i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do 

Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z 

żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i 

woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest 

prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się 

to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana. I 

znowu w innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego 

przebili. 

Złożenie Jezusa do grobu 

Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz krył się z tym 

z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. 



A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał Jego ciało. Przybył również i 

Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa nocą, i 

przyniósł około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało 

Jezusa i owinęli je w płótna razem z wonnościami, stosownie do 

żydowskiego sposobu grzebania. A w miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, 

był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono 

nikogo. Tam to więc, ze względu na żydowski dzień Przygotowania, 

złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. 

EWANGELIA 16.04.2022- WIELKA SOBOTA (Łk 24, 1-12)-

Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? 

W pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, 

niosąc przygotowane wonności. Kamień zastały odsunięty od grobu. A 

skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były 

bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących 

szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do 

nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; 

zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze 

w Galilei: „Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i 

ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie”». Wtedy 

przypomniały sobie Jego słowa, wróciwszy zaś od grobu, oznajmiły to 

wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym. A były to: Maria 

Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały to 

apostołom. Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im 

wiary. Jednakże Piotr wybrał się i przybiegł do grobu; schyliwszy się, 



ujrzał same tylko płótna. I wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się 

stało. 

EWANGELIA 17.04.2022 NIEDZIELA 

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (J 20, 1-9) – Apostołowie 

przy grobie Zmartwychwstałego 

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było 

ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień 

odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz 

do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano 

Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i 

ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi 

uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się 

nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. 

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do 

wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego 

głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym 

miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który 

przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie 

rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. 

EWANGELIA 18.04.2022 

(Mt 28, 8-15) - Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom 

Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od 

grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego 

uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: «Witajcie!» One 

podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł 



do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech 

udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą». 

Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i 

powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze 

starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: 

«Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, 

gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim 

pomówimy i wybawimy was z kłopotu». Ci więc wzięli pieniądze i 

uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między 

Żydami, i trwa aż do dnia dzisiejszego. 

EWANGELIA 24.04.2022 

(J 20, 19-31) - Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali 

uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, 

przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to 

powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, 

ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec 

Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i 

powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie 

grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». 

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, 

kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: 

«Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie 

zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i 

ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, 



kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, 

Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: 

«Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec 

i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź 

niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do 

Niego: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś 

dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a 

uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, 

uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że 

Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w 

imię Jego. 

Opr. Marlena Sasuła 

 

 

Niech Zmartwychwstały Pan wyprowadza nas z ciemności i 

mroku do blasku i światła, oświetlając drogi naszego życia swoją 

jasnością, prowadząc nas do chwały zmartwychwstania. 

 Życzymy doświadczenia radości spotkania ze 

Zmartwychwstałym, pokoju serca, nadziei i ufności, że z Bogiem 

możemy pokonać wszystko, co trudne w naszym życiu. 

 Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! 

Z darem modlitwy 

   Duszpasterze 


