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Refleksja 

W Niedzielę Palmową wpatrujemy się w pokornego Jezusa, którzy wjeżdża na osiołku 

do Jerozolimy. To On jest głównym bohaterem dzisiejszej liturgii. Jesteśmy świadkami, 

jak tłumnie zgromadzeni ludzie słali „swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki  

z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały 

głośno: «Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię 

Pańskie. Hosanna na wysokościach»”. W ten sposób ludzie oddawali chwałę Panu. 

Chwalić kogoś znaczy uznać, że jest dla nas ważny. Kiedy zatem oddaję Bogu chwałę, 

to uznaję, że tylko On jest ważny, że On jest na pierwszym miejscu. Jeśli to rozumiemy 

i przyjmujemy – jeśli każdy z nas to rozumie, odkrywamy wówczas i akceptujemy 

siebie przed Bogiem i przed drugim człowiekiem. Wtedy też na pewno zaczną się lepiej 

układać nasze wzajemne relacje. 

Jedną z chorób współczesnego człowieka jest przywłaszczanie sobie chwały. Jeśli ktoś 

z nas myśli: „ja jestem ważny”, to z tego punktu widzenia ocenia innych, jako mniej 

ważnych, będących tłem na własnej „ważności”. I traktuje ich „z góry”. A jedynym 

uzasadnieniem dla patrzenia na kogoś z góry jest pochylenie się nad nim, żeby pomóc 

mu się podnieść. Właściwe patrzenie na świat niszczy zatem grzech, głownie grzech 

pychy, który nie pozwala odkrywać bogactwa chwały Bożej. To grzech pychy zaślepił 

serca tych, którzy, kiedy usłyszeli od Jezusa słowa prawdy, zamiast radosnego 

„Hosanna”, zaczęli krzyczeć złowrogie „ukrzyżuj”. 

Aby oddawać Bogu chwałę swoim życiem, winniśmy nieustannie łączyć się z Jezusem 

Chrystusem przez miłość. Jego szlak wiedzie od tryumfalnego „Hosanna” do ufnego 

zawierzenia woli Ojca, który najlepiej wie, czego nam potrzeba, wpierw, zanim Go 

jeszcze o to poprosimy. Mamy nieustannie śpiewać „Hosanna” pięknym życiem, 

opartym na skale, którą jest Boży Syn. To On pomaga nam przetrwać życiowe burze, 

dźwigać krzyż niezrozumienia, braku sensu życia, zagubienia w świecie nadmiaru 

informacji i propozycji na szczęśliwe życie. To On pomaga nam wybierać dobro, 

piękno, prawdę, stawiając tamę głupocie, chamstwu i niszczeniu własnego i cudzego 

życia. Soeren Kierkegaard snuje taką refleksję w książce pt. Bojaźń i drżenie: „(…) 

każdy był wielki na swój sposób, a każdy w zależności od wielkości tego, co umiłował. 

Albowiem ten, kto umiłował siebie, był wielki sam przez siebie; ten, kto kochał ludzi, 

stał się wielki przez swoje oddanie; ale ten, kto Boga ukochał, stał się największy ze 

wszystkich” (s. 14). Rozpoczynając Wielki Tydzień największych tajemnic naszej 

wiary, chcemy podążać za prorokiem, który prowadzi nas do poznania pełnej prawdy  

o otaczającym świecie i o nas samych. Wybierając Jezusa nie tylko oddajemy cześć 

Bogu Ojcu, ale dostępujemy również wywyższenia.  

ks. Leszek Smoliński 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gdy się przybliżyli do Jerozolimy  

i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, 

wtedy Jezus posłał dwóch uczniów  

i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest 

przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę 

uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je  

i przyprowadźcie do Mnie! A gdyby 

wam kto co mówił, powiecie: "Pan ich 

potrzebuje, a zaraz je puści"». Stało się 

to, żeby się spełniło słowo 

Proroka: Powiedzcie Córze Syjońskiej: 

Oto Król twój przychodzi do Ciebie 

łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu 

oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił.  Przyprowadzili oślicę i źrebię 

i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze 

na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które Go 

poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: Hosanna Synowi Dawida! 

Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach! Gdy 

wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?» A tłumy 

odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei». Mt 21,1-11 

 

Spowiedź przedświąteczna 
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Kancelaria parafialna czynna w:  Poniedziałek i Piątek:  7
30

 – 9
00

 

Wtorek i Czwartek: 16
00 

– 17
30

. 
 

Konto: Bank Spółdzielczy w Krapkowicach: 55 8884 0004 2001 0013 4923 0001 

www. parafiaotmet.pl 

e-mail: otmet@onet.pl 

Poniedziałek, wtorek i środa 6
30

 – 7
00

 i    16
30

 – 18
00

 

Wielki Czwartek 7
00

 – 8
00

 i    15
30

 – 17
30

 

Wielki Piątek  7
00

 – 9
30

 i    15
30

 – 17
30

 

Wielka Sobota   7
00

 – 14
00

  



LITURGIA TYGODNIA 

Wielki Poniedziałek – 3.04 

7
00

 Za † Teresę Jurczyk – od Krystyny Jankowy. 

 18
00

 Do Miłosierdzia Bożego za † syna Krzysztofa Glombica i dusze w czyśćcu 

cierpiące. 

Wielki Wtorek – 4.04 

7
00 1) Za † Teresę Jurczyk – od Marii Jurczyk z rodziną. 

2) Za †† rodziców Gertrudę i Eryka Lepich, † bratową Beatę, teścia Ryszarda, 

†† z rodzin: Mueller, Szampera, Lepich, Gwaron, Komander i Mazur. 

18
00 W intencji Róż Różańcowych. 

Wielka Środa – 5.04 

7
00

 1) Za † Teresę Jurczyk – od Karoliny Szklareckiej z mężem i dziećmi. 

2) Za † męża Norberta Szampera, †† Jego rodziców, rodzeństwo i †† z rodzin 

Kwiatkowski i Matejek. 

17
00

 Za † męża Mieczysława Dąbrowa w 1. rocznicę śmierci. 

Wielki Czwartek – 6.04   

18
00

 Msza św. Wieczerzy Pańskiej – Do Chrystusa Najwyższego Kapłana o nowe 

powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, za pracujących i pochodzących  

z naszej Parafii kapłanów i siostry zakonne oraz za zmarłych kapłanów  

i siostry zakonne. 

Wielki Piątek Męki Pańskiej – 7.04 

9
00

 Droga krzyżowa. 

18
00

 Liturgia Męki Pańskiej. 

Wielka Sobota – 8.04 

10
00

, 11
00

,  12
00

,  13
00

  i  14
00

 – święcenie pokarmów. 

18
00

 Obrzędy Wigilii Paschalnej. 

Niedziela – 9.04 – Zmartwychwstanie Pańskie 

6
00

 Rezurekcja w intencji Parafian (ks. bp Waldemar Musioł) 

8
15 Za † Elżbietę Sowada – od sąsiadów z ul. Jagiellońskiej. 

8
15 DPS Anna – w intencji mieszkańców i pracowników DPS Anna. 

9
45 Za †† ojców Bernarda Witek i Janusza Kucza. 

11
15

 Za † Oliwię Kowalik w 30. dzień po śmierci. 

16
30 Nieszpory świąteczne. 

17
00

 Za † Rafała Podleska w 10. rocznicę śmierci, †† braci Achima i Henryka oraz 

†† rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

 

OGŁOSZENIA 

 

 Dzisiejszą Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej rozpoczynamy przeżywanie 

Wielkiego Tygodnia. Zapraszamy na Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o godz. 16
15

.  

O godz. 15
00

 odbędzie się Dekanalna Droga Krzyżowa w rocznicę śmierci św. Jana 

Pawła II, która rozpocznie się na Alei św. Jana Pawła II w Otmęcie i przejdzie ulicami 

Krapkowic do kościoła św. Mikołaja. Uczestników prosimy o zabranie palm. 

 W poniedziałek na godz. 20
30

 nabożeństwo Maryjne (od godz. 20
00

 adoracja 

Najświętszego Sakramentu w ciszy). 

 W środę od godz. 16
30

 spowiedź św. dla dzieci i młodzieży, a o godz. 17
00

 Msza św. 

szkolna. 

 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na Seminarium Duchowne i instytucje diecezjalne. 

W zakrystii można składać ofiary na kwiaty do Bożego Grobu. Za złożone ofiary 

składamy serdeczne Bóg zapłać!  

 W Wielki Czwartek o godz. 9
30

 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu Msza 

Krzyżma, podczas której nastąpi poświęcenie olejów chorych i Krzyżma.  

  ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE MĘKI I ZMARTWYCHWSTANIA 

PAŃSKIEGO rozpoczynamy w Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej  

o godz. 18
00

. Po Mszy św. Adoracja Najśw. Sakramentu w Ciemnicy do godz.  21
00

. 

 W Wielki Piątek od godz. 7
00 

do 17
30

 adoracja Najśw. Sakramentu w Ciemnicy.              

O godz. 9
00 

nabożeństwo Drogi Krzyżowej (w zakrystii można składać wypominki za 

zmarłych), a o godz. 18
00

 Liturgia Męki Pańskiej. Adoracja Najśw. Sakramentu przy 

Bożym Grobie do godz. 22
00 

(dla młodzieży od godz. 21
30

 do godz. 22
00

, po adoracji 

wyjście do kapliczki pod Karłubcem). Za pobożny udział w adoracji i ucałowanie 

Krzyża można uzyskać odpust zupełny. Ofiary pieniężne składane u Bożego Grobu 

przeznaczone są na utrzymanie kościołów w Ziemi Świętej. W tym dniu obowiązuje 

abstynencja i post ścisły.                     

 W Wielką Sobotę adoracja Najśw. Sakramentu przy Bożym Grobie od godz. 7
00

 do 

godz. 14
30

. Prosimy, aby każdy obrał sobie najbardziej odpowiednią porę dnia na 

adorację, oraz o przewodniczenie modlitwom poszczególne Róże Różańcowe. 

Poświęcenie pokarmów o godz. 10
00

, 11
00

, 12
00

, 13
00

 i 14
00

. Obrzędy Wigilii 

Paschalnej, na które prosimy przynieść świece, rozpoczynamy o godz. 18
00

. W tym 

dniu zalecana jest wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych. 

 W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego (w roku jubileuszowym) o godz. 6
00

 Msza 

św. Rezurekcyjna, której przewodniczyć będzie ks. bp Waldemar Musioł. Zapraszamy 

do służby przy ołtarzu wszystkich obecnych i byłych ministrantów  

i lektorów, a także Dzieci Maryi, Panów do niesienia baldachimu, poczty sztandarowe  

i wszystkich Parafian. O godz. 16
30

 świąteczne Nieszpory. 

 W II dzień świąt o godz. 8
15

 Msza św. w intencji kobiet, o godz. 9
45

 Msza św.  

w intencji mężczyzn, na którą do służby przy ołtarzu zapraszamy tradycyjnie 

wszystkich byłych ministrantów i lektorów,, a o godz. 11
15

 Msza św. chrzcielna i za 

roczne dzieci. Przy drzwiach kościoła zbiórka na KUL. Nie będzie Nieszporów! 

 Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna tylko w poniedziałek i wtorek. 


