
Zasłanianie krzyży 
 Jest to zwyczaj istniejący od średniowiecza. Jego pochodzenie 
tłumaczy się tym, że od IV w. krzyż Chrystusa był znakiem Jego pas-
chalnego zwycięstwa, dlatego nie umieszczano na nim wizerunku 
umęczonego Pana, lecz wysadzano go drogimi kamieniami na znak 
chwały i zwycięstwa. Podobną wymowę miały krzyże romańskie 
z wizerunkiem Chrystusa chwalebnego, Zmartwychwstałego, 
w szatach kapłańskich i królewskich, czasem także z koroną na głowie. 
Dlatego na czas Wielkiego Postu zasłaniano takie paschalne krzyże 
i obrazy.  
 Inni tłumaczą ten zwyczaj pozostałością tzw. zasłony post-
nej używanej w okresie publicznej pokuty na znak oddzielenia pokut-
ników od ołtarza. Uchylano ją jedynie na przeistoczenie 
i podniesienie. Zasłanianie obrazów świętych miało koncentrować 
uwagę i pobożność wiernych na Męce Chrystusa jako głównym źródle 
odkupienia, a nie zasługach i wstawiennictwie świętych.  
 Popularne tłumaczenie zwyczaju zasłaniania krzyży nawiązuje 
do słów Ewangelii: Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Je-
zus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni (J 8,59).  
 Dawniej w kościołach zasłaniano krzyże i obrazy na cały okres 
Wielkiego Postu. Od w. XVII zasłania się je tylko w ostatnich dwóch 
tygodniach, tj. od V Niedzieli Wielkiego Postu i odsłania się po liturgii 
wielkopiątkowej, a obrazy przed rozpoczęciem liturgii Wigilii Paschal-
nej.  
 Zasłanianie krzyży ma także pewien aspekt psychologiczny. To, 
na co patrzy się codziennie, powszednieje i przestaje oddziaływać. Po-
dobnie możemy powiedzieć o krzyżu. Nie zwracamy na niego uwagi, 
chociaż zawieszony jest w kościele, w domach. Dopiero, gdy się go 
zasłoni, spostrzega się brak tego znaku naszej wiary i zbawienia. Ko-
ściół pragnie w ten sposób przypomnieć, że święta wielkanocne już są 
blisko i trzeba za Chrystusem nieść krzyż własnego życia. 
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 CZYTANIA NIEDZIELNE   
 1/ Ez 37, 12-14; Udzielę wam Mego ducha, byście ożyli. 
Ref : BÓG ZBAWICIELEM, PEŁNYM MIŁOSIERDZIA 
2/ Rz 8, 8-11; Mieszka w was Duch Jezusa. 
3/ J 11, 1-45; Wskrzeszenie Łazarza 

 



NABOZEŃSTWO MARYJNE,  Za Zywy Różaniec 
Za + męża  Wachowicz (10 r.), + ojca Stanisława  
Sroka (19 r.), ++ z pokr. Wachowicz, Sroka. 
 

 
18.00 

 
18.00 

Za Parafian - ze szczególna prośbą o zachowanie naszej 

Wspólnoty Parafialnej od wszelkich zagrożeń. 

Za ++ Marię i Wiktora Biela, o dar życia wiecznego 

30.03.2020  

29.03. MSZE ŚWIĘTE 7.30 I 10.30  BEZ UDZIAŁU WIERNYCH! 

 

Za + Annelizę Zielińską i Jadwigę Stróżek, o dar życia       
wiecznego (od róży św. Anny) 

 31.03.2020;  

7.30 
18.15 

4.04.2020 

 

Za + męża Herberta  Foks, o dar życia wiecznego 

1.04.2020 

 
18.00 

 
 

 

1/ Za czcicieli Serca Pana Jezusa 
2/ O radość zycia wiecznego dla Bohdana i Marianny       
Lipskich. 
 

 
18.00 

 
 

 

Za ++ z rodzin Paruzel, Samol. 

 2.04.2020 

3.04.2020 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

8.00 
 

18.00 

Wtorek 

Poniedziałek 
7.30 

 

10.30 

 PALMOWA. 5.04.2020;  

OGŁOSZENIA: 

NIEDZIELA 

1. Niestety, aż do odwołania Msze Święte, ze względów bezpieczeństwa, 
są odprawiane bez udziału wiernych. 
2. WSZYSTKIE planowane Msze Święte zostaną odprawione zgodnie z 
intencjami i podanymi godzinami!  
3. Dodatkowo, codziennie o godz. 8.00 odprawiana jest Eucharystia w in-
tencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu 
medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.  
4. Sakrament Pokuty od poniedziałku do soboty: 7.45-8.00, 9.00-9.15, 
17.00-17.30, 20.30-21.00 oraz dodatkowo po wcześniejszym uzgodnieniu. 
5. Indywidualna Adoracja Najświętszego Sakramentu: 9.00-17.00. 
6. Odwołane są: Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale. 
7. W kościele jednorazowo może przebywać maksymalnie 5 osób! 
8. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, piątek i sobota 
miesiąca. 
9. Odwołane są ODWIEDZINY CHORYCH! W sytuacja zagraża-
jących życiu, proszę o kontakt telefoniczny z parafią. 
10. W kościele można składać do skarbony wypominki do Drogi 
Krzyżowej (odprawianej bez udziału wiernych) oraz ofiary na kwia-
ty (na okres świąteczny). 
11. Bóg zapłać za wszelkie prace przy kościele i ofiary. Szczególnie za co-
dzienne czyszczenie i dezynfekcję kościoła. 
12. Prosimy, aby ograniczyć do minimum załatwianie spraw kancelaryj-
nych. CAŁY CZAS JEST DO DYSPOZYCJI KAPŁAN Z NIEZBĘD-
NĄ POSŁUGĄ SAKRAMENTALNĄ. 
13. W najbliższym czasie Gość Niedzielny nie będzie dostępny w kościele. 
Do nabycia w kioskach z prasą.  

Msze św. poza parafią:  
30.03; W 4 r.śmierci , o łaskę Nieba (B)/ 
31; Za ++ rodziców Anastazję i Franciszka Orawiec, brata Reinholda,  
bratową Renatę, szw. Antoniego 


