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ALLELUJA JEZUS ŻYJE !!!

Drodzy Parafianie i Goście!
W tym trudnym czasie panującej od roku pandemii i wielu ograniczeń zobaczmy, że Zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa napełniło radością nie tylko kobiety przybyłe do grobu i apostołów, lecz także wszystkich, do których
dotarła wiadomość o nim. Po misterium Świętego Triduum, po opuszczeniu, wyszydzeniu, cierpieniu i śmierci
nastaje nowy czas nadziei. Z perspektywy zmartwychwstania życie człowieka wygląda inaczej. Nauczmy się tak na
nie patrzeć. Chrystus Pan zmartwychwstał – i my zmartwychwstaniemy! Niechaj ta nadzieja będzie w nas
źródłem radości i pokoju, niech porządkuje naszą codzienność, abyśmy każdego dnia stawali się niezwykłymi
świadkami zmartwychwstania. Jezus żyje! Dzielmy się tą radością z najbliższymi i ze wszystkimi, których Pan z
nami spotka. Pokoju serca, radości rozpromieniającej każdy dzień, nadziei, która nigdy nie gaśnie – z całego serca
Wam życzymy!
Słowo Boże
1czytanie (Dz 10,34a-37-43)
Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei,
przemówił: Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie
ma względu na osoby. Wiecie, co się działo w całej
Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił
Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg
namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg
był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i
uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą
diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co
zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego
to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił
Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie
całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio
przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i
pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał
ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił
Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy
świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy,
przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie
grzechów.

(Ps 118,1-2.16-17.22-23)
ref. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy
Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech dom Izraela głosi:
Jego łaska na wieki.
Prawica Pana wzniesiona wysoko,
prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żył będę
i głosił dzieła Pana.
Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana
i cudem jest w naszych oczach.
2czytanie (Kol 3,1-4)
Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z
martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie
przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga.
Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na
ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte
z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus,
nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się
w chwale.

Ewangelia (J 20,1-9)
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 i 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 oni 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
na 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.
Jak dokonało się Zmartwychwstanie Jezusa? W jaki sposób jego poranione podczas Męki ciało wróciło do
życia, stając się ciałem chwalebnym? Tego nie wiemy. Jedynymi świadkami tego wspaniałego wydarzenia
były grób, płótna i chusta. Ci niemi świadkowie są pierwszymi, którzy ogłaszają, że dokonało się coś
całkowicie nowego. Jan jest pierwszym, który usłyszał wiadomość, jaką przekazują płótna i chusta. Dwa
dni wcześniej był odważnym uczniem, który mężnie pozostał przy Krzyżu, wraz z Mistrzem. Teraz biegnie
do grobu, aby znaleźć Pana. Ten sam, który potrafił być cierpliwy w momencie próby jest tym, który
poszukuje Pana z wielkim zapałem. W obydwu przypadkach podtrzymuje go ta sama siła: miłość do Pana.
I ta miłość nie jest pozostawiona bez nagrody. Bóg udziela mu szczególnej łaski, aby odczytać z leżących
płócien i zwiniętej chusty najbardziej świetlistą wiadomość całej Historii: Jezus żyje! Ale Jan nie jest
jedynym, który biegnie w poranek wielkanocny. Przed nim biegła Maria Magdalena W niej także siła
miłości jest bardzo wielka. Serdeczność wobec Pana powoduje że wstaje bardzo wcześnie, o świcie, aby
służyć mu w sposób całkowicie bezinteresowny. Z własnej inicjatywy chciała wyświadczyć ostatnią
przysługę Jezusowi, nie oczekując niczego w zamian. I była pierwszą, która widziała Pana w jego chwale i
przekazała Kościołowi, że On żyje. Także Piotr potrafi biec. Dotarł do grobu trochę później. Nie ma
niecierpliwości Marii Magdaleny, ani szybkości Jana. Ale dotarł do grobu i jest pierwszym, który dotknął
znaków Zmartwychwstania, pomimo tego, że potrzebował trochę czasu, aby uwierzyć. Być może dlatego,
że rana którą ma jest głębsza: do żałoby po śmierci Mistrza dochodzi pamięć o odrzuceniu go podczas
Męki. Pomimo wszystko on też potrafił biec. Jego miłość nie zaniknęła: jest jak światełko, które nieśmiało
rozświetla drogę. Jak trudno było uwierzyć uczniom, że Jezus powrócił do życia! I jak trudno może być
nam przyjąć, że Jezus podtrzymuje nasze życie! Czasami wydaje się, że grób nas przytłacza: trudności w
pracy lub w domu, niedoskonałości naszego charakteru, sprzeciw wobec chrześcijańskich wartości w
pewnych środowiskach… A jednak, jeśli dobrze patrzymy na te sytuacje prawdopodobnie odnajdziemy
znaki nadziei, którymi mogą być inne osoby, które uparcie trwają w dobru lub rozwiązanie, które nagle się
pojawia. To znaki, które oczekują na to, że odczytamy je z wiarą, jak płótna i chusty w poranek
Zmartwychwstania. Aby odczytać znaki jakie daje nam Bóg, potrzebujemy przyjąć dar wiary. Z naszej
strony możemy rozpalić szczery zapał szukania Pana, także wtedy kiedy wydaje się, że od nas odszedł. Tak
uczynili Maria Magdalena, Jan i Piotr: szukali Chrystusa, pragnęli oddać mu przysługę, choć myśleli, że
nadal jest martwy. Pan odwdzięcza się za tę wierną miłość radością odnalezienia Go żywego, otoczonego
chwałą Zmartwychwstania. .(opusdei.org)

Jan Paweł II
fragmenty Adhortacji Familiaris Consortio – O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie
Pomimo często bardzo poważnych dziś trudności w egoizmów, dzieci powinny nabyć nie tylko
dziele wychowania, rodzice winni ufnie i z odwagą poczucie prawdziwej sprawiedliwości, która jedyna
kształtować w dzieciach istotne wartości życia prowadzi do poszanowania godności osobistej
ludzkiego. Dzieci winny wzrastać we właściwej każdego człowieka, ale także i tym bardziej
wolności wobec dóbr materialnych, przyjmując poczucie prawdziwej miłości, jako postawy szczerej
prosty i surowy styl życia w głębokim przekonaniu, troski i bezinteresownej służby wobec drugich, a
że „więcej wart jest człowiek z racji tego czym jest, zwłaszcza najbiedniejszych i potrzebujących.
niż ze względu na to, co posiada”. W Rodzina jest pierwszą i podstawową szkołą
społeczeństwie wstrząsanym i rozbitym przez uspołecznienia: w niej, jako we wspólnocie miłości,
napięcia i konflikty, wynikające z gwałtownego uczynienie z siebie daru jest prawem, nadającym
ścierania się różnych indywidualizmów i kierunek i warunkującym wzrost. Dar z siebie,

który ożywia wzajemną miłość małżonków, staje
się wzorem i zasadą składania daru z siebie, co
powinno dokonywać się we wzajemnych
stosunkach braci i sióstr oraz różnych,
współżyjących w rodzinie pokoleń. Tak komunia,
jak uczestnictwo codziennie przeżywane w domu,
w chwilach radości i w trudnościach, jest
najbardziej konkretną i skuteczną pedagogią dla
czynnego, odpowiedzialnego i owocnego włączenia
się dzieci w życie społeczne o szerszym zasięgu.
Wychowanie do miłości pojętej jako dar z siebie
stanowi nieodzowną przesłankę dla rodziców
wezwanych do przekazania dzieciom jasnego i
subtelnego wychowania seksualnego. W obliczu
kultury, która na ogół „banalizuje” płciowość
ludzką, interpretując ją i przeżywając w sposób
ograniczony i zubożony, odnosząc ją jedynie do
ciała i egoistycznej przyjemności, posługa
wychowawcza rodziców musi skupić się
zdecydowanie na kulturze życia płciowego, aby
była ona prawdziwie i w pełni osobowa: płciowość
jest w istocie bogactwem całej osoby — ciała,
uczuć i duszy — ujawniającym swe głębokie
znaczenie w doprowadzeniu osoby do złożenia daru

z siebie w miłości. (…) W tym kontekście
bezwzględnie nieodzowne jest wychowanie do
czystości, jako cnoty, która doprowadza osobę do
prawdziwej dojrzałości i uzdalnia ją do szanowania
i rozwijania „oblubieńczego sensu” ciała. Co
więcej, jeśli rodzice chrześcijańscy rozpoznają u
dzieci oznaki Bożego powołania, dołożą wszelkiej
troski i starania, aby wychowywać do dziewictwa,
jako najwyższej formy owego daru z siebie, który
jest istotnym sensem płciowości ludzkiej. Ze
względu na powiązania zachodzące pomiędzy
wymiarem płciowym osoby a jej wartościami
etycznymi, wychowanie ma doprowadzić do
znajomości zasad moralnych i uznania ich za
konieczną i cenną gwarancję odpowiedzialnego
wzrostu osobowego w dziedzinie płciowości
ludzkiej. Dlatego Kościół stanowczo sprzeciwia się
pewnej,
często
rozpowszechnianej
formie
informowania o życiu seksualnym w oderwaniu od
zasad moralnych, która nie jest niczym innym, jak
wprowadzeniem do doświadczenia przyjemności i
bodźcem, skłaniającym — już w latach niewinności
— do utraty pogody ducha, otwierając drogę do
zepsucia.

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY
Kwiecień

Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach,
w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
♦ W ramach oktawy Wielkanocy jutro przypada drugi dzień świąt – Poniedziałek Wielkanocny. Składka z
drugiego dnia świąt na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Dodatkowa Msza św. o 16.30
♦ Pamiętajmy także o chwili modlitwy za naszych najbliższych, którzy przez chrzest zostali wszczepieni w
Chrystusa i teraz oczekują na pełny udział w Jego zmartwychwstaniu.
♦ Dzisiaj nieszporami połączonymi ze Mszą Św. o godz. 18.00 zakończymy Święte Triduum Paschalne.
♦ Od Wielkiego Piątku odmawiamy nowennę przed Świętem Miłosierdzia Bożego, dzisiaj i jutro
odmówimy ją po Mszy św. o godz. 9.00 a w następne dni po Mszy św. wieczornej
♦ Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, dzięki którym tak pięknie przeżyliśmy
tegoroczne Święte Triduum Paschalne. Dziękujemy Ks. Wojciechowi oraz Antoniemu za pomoc w
przygotowaniu grobu. Całej służbie liturgicznej lektorom i ministrantom, panu organiście Andrzejowi oraz
Piotrowi, pani zakrystiance Danucie z mężem Janem, pani Halinie, panu Zbigniewowi, pani Monice z
synem Maksymilianem i drugiej pani Monice za troskę o czystość kościoła, pani Katarzynie z Rodzicami
za przystrojenie kwiatami kościoła. Pani Elżbiecie z mężem za troskę o kwiaty przy krzyżach oraz figurce
MB na kolumnie oraz wszystkim zaangażowanym ze Wspólnot: św. Józefa i Bliżej Boga, pani Beacie,
którzy przez te święte dni aktywnie włączali się w liturgię. Dziękujemy wszystkim za udział w Liturgii
Godzin. Dziękujemy również za ofiary na kwiaty rej. ul. Zakliki. Niech Zmartwychwstały spotka was na
drodze waszego życia jak uczniów idących do Emaus.
♦ Spotkanie i zmianka Żywego Różańca oraz możliwość skorzystania z biblioteki parafialnej za tydzień o
godz. 9.00
♦ W przyszłą niedzielę będziemy obchodzili Niedzielę Miłosierdzia Bożego, która rozpocznie Tydzień
Miłosierdzia.
♦ Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Bożej
Nieustającej Pomocy i św. Józefa na każdy dzień. Błogosławionego tygodnia

Chrystus zmartwychwstał! Alleluja! Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja

INTENCJE MSZALNE 4. – 11. 04. 2021r.

Niedziela
Zmartwychwstania
Pańskiego
4.04.

Poniedziałek
Wielkanocny
5.04.

Wtorek – 6.04.
Środa – 7.04.
Czwartek – 8.04.

7.30

+ Stefan BLAŃDA w rocznice śmierci

9.00

+ Izydor WOŹNIAK

10.30

+ Edward STACHURA w 1 r. ś.

12.00

18.00

Za Parafian. Błogosławieństwo na Roczek Chrztu
O Boże bł., opiekę MBNP i potrzebne łaski dla Czesława
FLORYAŃSKIEGO i całej rodziny
O Boże bł., potrzebne łaski i zdrowie dla Jerzego KOZIEŃ

7.30

+ Anna i Wojciech KRAJ

16.30

9.00

+ Karolina BACZYŃSKA (od bratowej Marii)

10.30

+ Maria PARSZYWKA (od córki Joli z rodz.)

12.00

Sakrament Chrztu

16.30

+ Zofia DUDA (od syna Leszka z żoną)

18.00

+ Helena i Stanisław POLAK (od brata Teofila)

7.00

+ Karolina BACZYŃSKA (od siostrzeńców)

18.00

+ Andrzej TOMASIEWICZ (od chrześnicy Renaty z rodz.)

7.00

+ Karolina BACZYŃSKA (od Stanisława Gurbowicz z rodz.0

18.00

18.00

Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP.
O Boże bł. dla Marii i wieczną radość nieba dla śp. Andrzeja
TOMASIEWICZA
+ Karolina BACZYŃSKA (od Wojciecha Gurbowicz z rodz.)
O Boże bł. dla Marii i wieczną radość nieba dla śp. Andrzeja
TOMASIEWICZA
WYPOMINKOWA

7.00

+ Władysława(f) w 2 r. ś.

18.00

+ Karolina BACZYŃSKA (od Bronisława Gurbowicz)

7.30

+ Jan NOWAK w r. śmierci

9.00

+ Franciszka PIROWSKA mąż Jan

10.30

+ Kazimierz KADET (od sąsiadów ul. Godlewskiego i Balicka)

12.00

Za Parafian. Sakrament Chrztu
Dziękczynna w 50 r. ślubu Krystyny i Jana PIROWSKICH ze
Szczyglic z prośbą o Boże bł. opiekę MBNP i łaskę zdrowia na
dalsze lata życia
+ Karolina BACZYŃSKA (od chrześniak Henryka)

7.00
18.00

II Piątek – 9.04.

Sobota – 10.04.

Niedziela
Miłosierdzia
Bożego
11.04.

7.00

16.30
18.00

W tygodniu po wieczornej Mszy Świętej Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego
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