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Słowo Boże 

1 czytanie (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. 

 
2 czytanie (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. 

 

Komentarz do Ewangelii 

Św. Jan Ewangelista przedstawia Marię Magdalenę jako samotnego świadka pustego grobu. 

Zawiadomiła ona Apostołów o tym, co widziała. Przedstawiła to jednak w formie, która 

była jej interpretacją wydarzeń. Nie znalazła zwłok Jezusa, jednak jedyne, co przyszło jej 

do głowy, to fakt ich wykradzenia i ukrycia. Nie od razu odkryła, że ten bolesny dla niej  

 
Poniedziałek 
Wielkanocny 

18.04 

7.30 + Anna i Władysław BIALIK 

9.00 
+ Izydor WOŹNIAK, Janina i Franciszek WOŹNIAK, Zofia 
i Jan CZUBA 

10.30 + Tadeusz  

12.00 Sakrament Chrztu 

18.00 + Krystyna RYNIA (od chrzestnej Józefy z mężem)  

Wtorek  
 19.04. 

7.00 + Józef GABER w 7 r. ś. 

18.00 + Krystyna RYNIA (od pracowników przedszkola)  

Środa  
 20.04. 

7.00 + Krystyna RYNIA (od rodz. Łuszczków) 

18.00 Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP. 

Czwartek  
 21.04. 

7.00 + Krzysztof LIPIARSKI 

18.00 + Krystyna RYNIA (od chrześnicy) 

Piątek  
 22.04.   

7.00 
O Boże bł, opiekę MBNP, łaskę zdrowia i potrzebna dary 
dla Krystyny z okazji imienin  

18.00 + Krystyna RYNIA (od rodz. Nowotarskich z Balic) 

Sobota  
 23.04.  

7.00 + Krystyna RYNIA (od Teresy Bała z synami) 

18.00 SAKRAMENT BIERZMOWANIA  

18.00 + Jerzy BRZOSKWINIA 

Niedziela 
Miłosierdzia 

Bożego 
24.04 

7.30 
O Boże bł., opiekę MBNP dla córki Kamili i łaskę 
szczęśliwego rozwiązania  

9.00 
Dziękczynna w 40 rocznicę ślubu Teresy i Wiesława z 
prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę MBNP 
dla całej rodziny 

10.30 
W 4 rocznice ślubu Małgorzaty i Grzegorza dziękczynna 
z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBNP 
i zdrowie 

12.00 Za Parafian. Sakrament Chrztu 

18.00 Rez.  



 

widok, jaki zobaczyła w grobie, niesie nadzieję i oznacza wielką radość. Ona widziała 

pierwsza, ale jako o tym, który uwierzył, mówi się o anonimowym uczniu, który wraz z 

Piotrem poszedł do grobu. Może to być na pierwszy rzut oka dziwne, że nie poznajemy 

imienia tego, kto pierwszy pojął, co oznacza brak ciała Jezusa w grobie, ale dzięki temu 

staje się on dla nas bliższy, możemy się z nim łatwiej utożsamić. Uczymy się od niego, jak 

stopniowo wchodzić w tajemnicę pustego grobu. (Mateusz.pl) 

 

 
 

ŻYCZENIA KS. PROBOSZCZA 

Niech wielkanocna radość płynąca ze zmartwychwstania Pana Jezusa 

będzie udziałem nas wszystkich. 

Niech Zwycięzca śmierci, piekła i szatana umacnia wiarę, nadzieję i 

miłość w naszych rodzinach i społecznościach, wspomaga na drogach 

codzienności oraz oświeca blaskiem swojej prawdy. 

Niech będzie ukojeniem w cierpieniu i smutku. 

Niech dodaje siły w zmaganiu się ze słabościami i wzrastaniu w cnotach. 

Niech pozwoli nam w całkowitej szczerości serca świętować dzień 

radosnego zwycięstwa życia nad śmiercią. 

Życzmy sobie wzajemnie błogosławionych, szczęśliwych i pełnych pokoju 

Świąt Wielkanocnych. 

 
 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO  

- Od wczesnego rana pozdrawiamy się dzisiaj radosnym: Chrystus zmartwychwstał! 

Prawdziwie zmartwychwstał! Jest to nasze wielkanocne wyznanie wiary. Na tej prawdzie 

opiera się całe chrześcijaństwo i wiara Kościoła. Od świadków Zmartwychwstałego 

rozpoczęło się głoszenie Dobrej Nowiny na całym świecie.  

- Dziś o godz. 17.30 nieszporami zakończymy Święte Triduum Paschalne. Zapraszamy. 

- Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego w liturgii została rozszerzona o oktawę. Jutro 

poniedziałek w oktawie Wielkanocy – drugi dzień naszego świętowania. Msze św. w naszej 

świątyni będą sprawowane według porządku niedzielnego. Ofiary składane na tacę będą 

przeznaczone na katolickie uczelnie, szczególnie na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 

w Krakowie. 

- Serdeczne słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich, którzy włączyli się 

w przygotowanie celebracji Triduum Paschalnego oraz dekoracji w naszej świątyni. 

Szczególne słowa podziękowania kierujemy dla ks. Konrada, kościelnej p. Danuty i jej 

męża p. Jana, kościelnego p. Zbigniewa, p. Zofii z córką Katarzyną, organisty p. Andrzeja 

i p. Piotra oraz lektorów i ministrantów naszej parafii. Za wszelką pomoc i okazane dobro 

niech Bóg wynagrodzi wam swoją łaską. 

- W piątek z racji oktawy Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów 

mięsnych. 

- Codziennie, od Wielkiego Piątku odmawiamy Nowennę do Miłosierdzia Bożego, 

w tygodniu po Mszy św. porannej i wieczornej a dziś i jutro po Mszy św. o godz. 9.00. 

W następną niedzielę, Niedzielę Miłosierdzia Bożego, po każdej Mszy Świętej we wspólnej 

modlitwie koronką będziemy wypraszać miłosierdzie dla nas i całego świata.  

- W sobotę o godz. 18.00 ks. bp Janusz Mastalski udzieli naszej młodzieży sakramentu 

bierzmowania. Modlitewne spotkania młodzieży od wtorku do czwartku o godz. 19.00. 

Sakrament pokuty w piątek o godz.17.00.  

 

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ ALLELUJA!  

PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ ALLELUJA! 
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