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Refleksja 

„W Wielkim Tygodniu sprawuje Kościół zbawcze misteria dokonane przez Chrystusa 

w ostatnich dniach Jego życia, poczynając od Jego mesjańskiego wjazdu do Jeruzalem. Okres 

Wielkiego Postu trwa do Wielkiego Czwartku. Od Mszy Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się 

Triduum Paschalne, które trwa w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę, ma swój ośrodek w Wigilii 

Paschalnej i kończy się Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania” – podpowiada „List 

okólny Kongregacji Kultu Bożego o przygotowaniu i przeżywaniu Świąt Paschalnych”. 

Rozpoczęliśmy najważniejszy tydzień w ciągu roku. Dobrze byłoby patrzeć na niego w ten 

sposób, że każdy dzień jest naprawdę wielki i przybliża nam tajemnice z życia Jezusa. 

Towarzyszymy tłumowi, który woła „Hosanna Królowi Dawidowemu!”; wraz z Marią 

chcemy namaścić przed męką stopy Jezusa drogocennym olejkiem; razem z uczniami chcemy 

przygotować wieczerzę paschalną, pozwolić, aby Jezus umył nam nogi; chcemy doświadczyć 

miłości Chrystusa ustanawiającego Eucharystię i kapłaństwo; w Getsemani chcemy 

modlitewnie przygotować się na Jego mękę; na Golgocie patrzyć będziemy na Tego, który za 

nas umiera i wreszcie ucieszyć się chcemy z tego, że „Zwycięzca śmierci, piekła i szatana 

wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana”. Łatwo przychodzi nam myśleć o tych dniach, jako 

przygotowaniu do Wielkanocy, ale jak podpowiada nam Kościół to są Święta Paschalne. Nie 

przeżyjemy zmartwychwstania, jeśli wcześniej nie pozwolimy zabrać się do Wieczernika, 

Ogrodu Oliwnego, Ciemnicy, czy na Golgotę. Przed nami liturgia Triduum Paschalnego 

w Wielki Czwartek, Piątek, Sobotę i Niedzielę Zmartwychwstania. Oby w każdym i każdej 

z nas było szczere pragnienie: „Chcę te dni przeżyć z Jezusem!”. Boża łaska może naszą 

epidemiczną niepewność wypełnić światłem nadziei. Bo przecież z Jezusem każdy krzyż 

kończy się zmartwychwstaniem.  

Złota myśl tygodnia 

Nie zawsze się traci, kiedy się zostaje pozbawionym czegoś (J. W. Goethe) 

Na wesoło 

- Jadłem w Wielki Piątek mięso - spowiada się mały penitent. 

- I co jeszcze, synku - pyta pedantyczny spowiednik. 

- Ziemniaki tłuczone, zieloną sałatę i na deser kisiel - odpowiada dobrodusznie malec. 

 

Kumpel podchodzi do Szkota, który się zawsze jąkał i zauważa, że mówi on płynnie.  

- Jak to zrobiłeś? - pyta.  

- Zmuszony byłem zamówić rozmowę błyskawiczną z Nową Zelandią, a wiesz, ile to 

kosztuje... 

 

 

http://www.parafiaswfranciszka.pl/


INTENCJE MSZALNE 28.03 – 4.04.2021 /BW/ 
NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ (28.03) 

7.00. Do Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Nieustającej Pomocy za + męża Stefana, 

zięcia, 2 braci, ++rodziców z obu stron, ++ rodzeństwo i za dusze w czyśćcu 

cierpiące. 

8.30. /PL/ Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże oraz 

za + rodziców Wloka i Bardosz i syna Łukasza. 

10.00. Do Miłosierdzia Bożego za + Krzysztofa Dymka o łaskę nieba i za ++ z rodziny 

11.30. Za żyjących i za ++ parafian. 

WIELKI PONIEDZIAŁEK (29.03) 

6.30. Do Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem 

za odebrane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie 

oraz za ++ rodziców Marię z mężem, Józefa z żoną i za ++ z pokrewieństwa. 

WIELKI WTOREK (30.03) 

6.30. I. Za + Jana w 1. rocznicę śmierci i za ++ z pokrewieństwa. 

 II. Przez wstawiennictwo św. Antoniego w intencjach próśb i podziękowań oraz 

w intencjach żyjących i zmarłych czcicieli. 

WIELKA ŚRODA (31.03)  

6.30. Do Miłosierdzia Bożego za + męża Józefa z siostrą Jadwigą, ++ Marię i Alojza 

Jonek, syna Rudolfa i Renatę, z synem Witoldem oraz o zdrowie dla całej rodziny 

i syna Andrzeja. 

WIELKI CZWARTEK (01.04)  

18.00. Msza Wieczerzy Pańskiej 

WIELKI PIĄTEK (02.04)  

17.30. Droga krzyżowa 

18.00. Liturgia Męki Pańskiej 

WIELKA SOBOTA (03.04) 

19.00. Liturgia Paschalna: 

 Za żyjących i ++ parafian i dobrodziejów 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (04.04) 

6.00. I. Za żyjących i ++ parafian i dobrodziejów 

II Ku czci Chrystusa Zmartwychwstałego za ++ rodziców z obu stron, ++ Jana i 

Józefa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie, błogosławieństwo Boże i 

opiekę Matki Bożej w rodzinie. 

8.30. /D/ Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Julię, Antoniego, Gertrudę i Jana. Za 

+ o. Bartłomieja i + brata Wilhelma oraz za ++ z tych pokrewieństw i dusze w 

czyśćcu cierpiące. 

10.00. Za + Teresę Klima w I. rocznicę śmierci. 

11.30. Do Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Nieustającej Pomocy, z podziękowaniem 

za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i dary Ducha 

Świętego dla wnuczki Emilii z okazji urodzin i błogosławieństwo Boże dla całej 

rodziny. 
 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   28.03 -04.04.2021 /BW/ 
Drodzy Parafianie! Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa wiernym 

uczestniczącym w liturgii w kościele, przystępującym do spowiedzi i przychodzącym 

do kancelarii parafialnej oraz o zasadzie dystansowania się wiernych przebywających 

na zewnątrz. Szanujmy nawzajem swoje obawy i ostrożność, nawet jeśli w innych 

przestrzeniach bywają one lekceważone.  

Na podstawie dekretu z dnia 16 marca 2021, w trosce o właściwe przeżycie 

uroczystości wielkanocnych na terenie diecezji opolskiej /a tym samym w całej naszej 

parafii/ obwiązują postanowienia: „W kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu 

religijnego nie może uczestniczyć więcej niż 1 osoba na 20 m ², zachowując dystans 

między sobą nie mniejszy niż 1,5 m, chyba, że mieszają razem.” 

Uroczystości Triduum Paschalnego będą odbywać się tradycyjnie.  

W trakcie liturgii w kościele może przebywać tylko 50 osób.  

Drodzy wierni! Bardzo prosimy o wyrozumiałość w kwestii przestrzegania w 

trakcie celebracji limitu osób. Tym samym prosimy o zachowanie bezpiecznej 

odległości między sobą. 

Prosimy by uczestniczyć na zewnątrz kościoła w liturgii Triduum paschalnego 

/można przynieść ze sobą krzesełka/. 

Trwajmy też nadal na modlitwie o ustanie epidemii, za jej ofiary, za chorych oraz 

tych, którzy niosą im pomoc. 
NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ (28.03) 

Dzisiaj Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej. Po południu o godz. 14.00 Gorzkie Żale z 

kazaniem pasyjnym i uczczeniem relikwii św. Krzyża. Przed  kościołem  ministranci zbierają 

na kwiaty do Bożego Grobu. Za wszelkie ofiary na ten cel składamy serdeczne Bóg zapłać. 

Dzisiaj przed kościołem Parafialny Zespół Caritas będzie rozprowadzał palmy.  
WIELKI PONIEDZIAŁEK (29.03)  

Okazja do spowiedzi  od trakcie porannej Mszy św. oraz od 17.30 do 19.00. 

WIELKI WTOREK (30.03)  

Okazja do spowiedzi  od trakcie porannej Mszy św. oraz od 17.30 do 19.00.  

WIELKA ŚRODA (31.03)  

Okazja do spowiedzi od trakcie porannej Mszy św. oraz od 17.30 do 19.00. Odwiedzin 

chorych odbywać się będą na życzenie samych chorych bądź ich najbliższej rodziny czy 

opiekunów. Prosimy o zgłoszenie osoby chorej na furcie klasztornej. O godz. 8.00 

przedświąteczne odwiedziny chorych.  

WIELKI CZWARTEK (01.04)  

W tym dniu rozpoczynamy święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania 

Pańskiego. Jest to dzień ustanowienia Eucharystii. Uroczysta Msza święta Wieczerzy 

Pańskiej będzie odprawiona o godz. 18.00 a po niej adoracja Najświętszego Sakramentu do 

godz. 21.00.  

Okazja do sakramentu pokuty od godz. 8.30 – 10.00; 16.00-17.50 i po zakończonej 

Mszy św. Zachęcamy do adoracji Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy. 

WIELKI PIĄTEK (02.04) dzień śmierci Pana Jezusa 

W Wielki Piątek wszystkich obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od 

potraw mięsnych oraz na ograniczeniu jedzenia. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale 

tylko jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 



14. roku życia, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do 60. roku życia. Tego dnia na 

znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii.  

Okazja do sakramentu pokuty od godz. 8.00 – 10.00; 17.00-17.50 i po zakończonych 

ceremoniach.  

Droga Krzyżowa o godz. 17.30, a po niej Liturgia Męki Pańskiej w kościele. Po zakończonej 

liturgii adoracja przy Bożym Grobie przez całą noc aż do rozpoczęcia Liturgii Wigilii 

Paschalnej. Plan adoracji w gazetce.  

Adoracja krzyża odbywać się będzie przez procesjonalne przyklęknięcie bądź głęboki 

skłon przed nim. Prosimy by nie całować krzyża. 

Ofiara złożona podczas adoracji krzyża przy Bożym Grobie jest przeznaczona na utrzymanie 

miejsc świętych w Ziemi Świętej. Na adorację przy Bożym Grobie do pełnienia warty 

zapraszamy Strażaków. 

WIELKA SOBOTA (03.04)  

Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. Jest to czas 

upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązuje cisza i zaduma nad 

śmiercią Chrystusa. W tym dniu wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje 

wszystkich od 14. roku życia.  

Okazja do sakramentu pokuty od godz. 8.00 – 10.00; 16.00-18.30.  

Święcenie pokarmów w Borkach Wielkich o godz. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00. 

Święcenie pokarmów odbędzie się na placu kościelnym przy ołtarzu odpustowym. 

Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 19.00. Poświęcenie ognia, Paschału, wody chrzcielnej 

oraz odnowienie przyrzeczeń Chrztu świętego. Na Liturgię prosimy przynieść świece 

paschalne. Można je nabyć przy furcie klasztornej. 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA (04.04) 

Od godz. 5.00 w przy Bożym Grobie, wystawienie Najświętszego Sakramentu. Stamtąd o 

godz. 6.00 wyruszy procesją rezurekcyjną, którą odbędzie się wewnątrz kościoła. Na 

rezurekcję prosimy orkiestrę, mężczyzn do baldachimu, lamp, krzyża i figury 

Zmartwychwstałego, młodzież do sztandarów. /plan wywieszony jest w gablotce/ 

Msza św. rezurekcyjna będzie odprawiona za parafian. 
Pozostałe Msze św. o godz. 8.30 /w języku niemieckim/ i 10.00 i 11.30. 

O godz. 15.00 uroczyste nieszpory wielkanocne z Koronką do Miłosierdzia Bożego. 

Inne ogłoszenia 

1. Przypominamy, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa 

ukrzyżowanego: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” oraz za udział w Drodze Krzyżowej, a 

także udział w nabożeństwie Gorzkich Żali można uzyskać odpust zupełny. 

2. Przy furcie klasztornej są do nabycia: Drogi do Nieba i przyjmowane są intencje mszalne 

i wypominki. 

Dziękujemy za życzliwość, okazaną pomoc oraz za złożone dary. Życzymy owocnego 

przygotowania do świąt  Zmartwychwstania Pańskiego. 
 


