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Pierwsze czytanie
Czytanie z Księgi Proroka Izajasza

Iz 50,4-7

Nie Zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że nie doznam wstydu. 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.

Drugie czytanie
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

Flp 2,6-11

Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył. 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 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.
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Aklamacja
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. ( Flp 2,8-9)

Ewangelia
Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według świętego Marka.

(Mk 15, 1-39)

Wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cały Sanhedryn powzięli uchwałę. Kazali
Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi. Piłat zapytał Go: Czy Ty jesteś Królem żydowskim?
.Odpowiedział mu: + Tak, Ja nim jestem. Arcykapłani zaś oskarżali Go o wiele rzeczy. Piłat ponownie Go zapytał:
Nic nie odpowiadasz? Zważ, o jakie rzeczy Cię oskarżają. Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, tak że Piłat się dziwił.
Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali. A był tam jeden, zwany Barabaszem,
uwięziony z buntownikami, którzy popełnili zabójstwo w czasie rozruchów. Tłum przyszedł i zaczął domagać się
tego, co zawsze dla nich czynił. Piłat im odpowiedział: Jeśli chcecie, uwolnię wam Króla żydowskiego? Wiedział
bowiem, że arcykapłani wydali Go przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej
Barabasza. Piłat ponownie ich zapytał: Cóż więc mam uczynić z Tym, którego nazywacie Królem żydowskim?
.Odpowiedzieli mu krzykiem: Ukrzyżuj Go! Piłat odparł: A cóż złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli:
Ukrzyżuj Go! Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na
ukrzyżowanie. Żołnierze zaprowadzili Go do wnętrza pałacu, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. Ubrali Go w
purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: Witaj, Królu żydowski! Przy
tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i przyklękając, oddawali Mu hołd. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego
purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty. Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. I niejakiego
Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który idąc z pola, tamtędy przechodził, przymusili, żeby niósł Jego
krzyż. Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce Czaszki. Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą,
lecz On nie przyjął. Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać.
A była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem Jego winy, tak ułożony: Król żydowski.
Razem z Nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Tak wypełniło
się słowo Pisma: W poczet złoczyńców został zaliczony. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali
głowami, mówiąc: Ejże, Ty, który burzysz przybytek i w trzy dni go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego
siebie! Podobnie arcykapłani, drwiąc między sobą wraz z uczonymi w Piśmie, mówili: Innych wybawiał, siebie nie
może wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy zobaczyli i uwierzyli. Lżyli Go także
ci, którzy z Nim byli ukrzyżowani. A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny
dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: + Eloí, Eloí, lemá sabachtháni?, to znaczy: Boże
mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: Patrz, woła Eliasza. Ktoś
pobiegł i nasyciwszy gąbkę octem, umieścił na trzcinie i dawał Mu pić, mówiąc: Poczekajcie, zobaczymy, czy
przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. A zasłona
przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw Niego, widząc, że w ten sposób
wyzionął ducha, rzekł: Istotnie, ten człowiek był Synem Bożym.
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Całonocne czuwanie po Liturgii Wielkiego Piątku odbędzie się wg następującego porządku:
Godz.
21-22
22-23
23-00
00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07

Ulice
Lubelska, Krzywa, św. Mikołaja, Uściługska, Szkolna
Sienkiewicza, Czarnieckiego, Młodowskiej, Słowackiego, Spółdzielcza,
Wspólna
Pocztowa, Siedlecka, Zamojska, Partyzantów, Mechaniczna, Wojsławicka,
Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego
Hrubieszowska, Mościckiego, Słoneczna, Pogodna, Południowa, Tęczowa
Żwirki i Wigury, Jana Kazimierza, Wiejska, Katedralna, Graniczna,
Bydgoska
I Pułku Szwoleżerów, Czackiego, Reymonta, Stephensona, Śląska
Kolejowa, Jedność, Kińczyka, Czerwonego Krzyża, Okszowska,
Starościńska
11 Listopada, ks. Piotra Skargi, Wileńska, Wołyńska
Piłsudskiego, Plac Niepodległości
Sympatycy naszego Sanktuarium

Czytania na każdy dzień tygodnia
Poniedziałek

1 czytanie Iz 42,1-7

Ewangelia J 12,1-11

Wtorek

1 czytanie Iz 49,1-6

Ewangelia J 13,21-33.36-38

Środa

1 czytanie Iz 50,4-9a

Ewangelia Mt 26,14-25

Czwartek

1 czytanie Wj 12,1-8.11-14
2 czytanie 1 Kor 11,23-26
1 czytanie Iz 52,13-53
2 czytanie Hbr 4,14-16.5,7-9
1 czytanie-nie celebruje się
Eucharystii
1 czytanie Dz 10,34a.37-43
2 czytanie 1 Kol 3,1-4

Ewangelia J 13,1-15

Piątek
Sobota
Niedziela

Ewangelia J 18,1-19.42
Ewangelia-nie celebruje się
Eucharystii
Ewangelia J 20,1-9
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Ogłoszenia parafialne
1. Dzisiejsza Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień - najważniejszy czas w roku liturgicznym.
2. Spowiedź w bazylice będzie trwać do środy codziennie od godz. 17.00 do 18.30. Zapraszamy
wszystkich, którzy z różnych powodów nie mogli wyspowiadać się wcześniej, jak również
powracających z zagranicy.
3. Cotygodniowe spotkania emerytów przy naszym sanktuarium zawieszamy do poniedziałku 09
kwietnia.
4. W najbliższy wtorek na godz. 10.00 zapraszamy na spotkanie z pracownikami fundacji Fuga Mundi,
działającej na rzecz aktywizacji i pomocy zawodowej osobom niepełnosprawnym. Będzie ono
dotyczyć możliwości odbycia szkoleń czy podjęcia stażu. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby w
wieku od 18 do 55 lat, mającymi aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Spotkanie odbędzie się
w sali nr 4 w podcieniach.
5. We wtorek na godz. 19.00 zapraszamy do sali różańcowej na konferencję przed chrztem.
6. W środę serdecznie zapraszamy na modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała pod przewodnictwem ks.
Krzysztofa Kralki. Początek - Nowenna do Matki Bożej Chełmskiej - o godz. 17.15. Intencje
modlitewne i ofiarę możemy składać do skrzynki intencji lub w zakrystii.
7. W czwartek rozpoczynamy świętowanie Wielkanocy, wchodząc w okres Triduum Sacrum. Liturgia
Wielkiego Czwartku - Wieczerzy Pańskiej z obmyciem nóg, upamiętniająca ustanowienie
Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa, będzie sprawowana o godz. 18.00. Po liturgii indywidualna
adoracja w Ciemnicy do godz. 22.00.
8. W tym dniu chcemy wiernym zaproponować modlitwę za kapłanów. Przez 30 dni modlimy się za
księdza, którego wylosujemy, następnie przekazujemy kartkę kolejnej osobie.
9. W Wielki Piątek – dzień śmierci Pana Jezusa, obowiązuje post ścisły. O godz. 8.00 zapraszamy do
bazyliki na modlitwę „ciemnej jutrzni”, a cały dzień na adorację w Ciemnicy. Na godz.15.00
zapraszamy wszystkich do bazyliki, by czuwać w chwili śmierci Chrystusa. I w tym czasie
rozpoczniemy Nowennę do Miłosierdzia Bożego. Chór Partychóra wykona Pasję autorstwa
Krzysztofa Weresińskiego. O godz. 17.00 Droga Krzyżowa. Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 18.00.
Ofiary złożone w czasie adoracji krzyża przeznaczone są na utrzymanie miejsc św. w Ziemi Świętej.
10. W Wielką Sobotę na godz. 8.00 zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę - „ciemną jutrznię”
przy Grobie Pańskim.
11. Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny od godz. 9.00 do 15.00 (co pół godz.). Woda
święcona będzie przygotowana w naczyniach w wejściu do bazyliki.
12. W tym dniu tradycyjnie mamy możliwość podzielenia się z potrzebującymi rodzinami „święconką”.
Dary możemy składać do skrzynek przy wyjściu z kościoła.
13. Liturgia Wigilii Paschalnej - o godz. 20.00. Prosimy o przyniesienie ze sobą świec.
14. W Niedzielę Wielkanocną o godz. 6.00 Procesja Eucharystyczna, głosząca radość ze
Zmartwychwstania Chrystusa, oraz Msza św. Dzieci z klas IV zapraszamy w strojach komunijnych.
Nie będzie Mszy św. o godz. 7.00. Pozostałe - według porządku niedzielnego.
15. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. tak jak w niedzielę.
16. Dziś, wychodząc z kościoła, możemy nabyć „Chlebki dobroci” - w cenie 5 zł, natomiast w
kawiarence oferujemy baranki w cenie 6 zł.
17. Bóg zapłać za ofiary składane dziś na tacę, które w całości przeznaczone są na prace remontowe
prowadzone przy sanktuarium. W tym tygodniu składamy do Ministerstwa Kultury projekt dotyczący
dofinansowania remontu elewacji południowej i zachodniej oraz odtworzenia krypty pod podłogą
zakrystii północnej. Składamy wniosek na 900 tys. złotych.
18. Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych łask, a wszystkim Parafianom i
Gościom - błogosławionego Wielkiego Tygodnia.
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