28 marca - PONIEDZIAŁEK
WIELKANOCNY
7:00 + Krzysztof Kinach 8 rocz. śmierci
i za zmarłych: Marcin Kinach, Janina
Doroszkiewicz i Piotr Bałkowski
08:30 + Weronik, Włodzimierz,
rodzeństwo, bratowe oraz zmarli
z rodziny Doroszko i Miczejko
10:00 + Tekla Martyn 40 rocz. śmierci, Jan,
Teodor, Paweł, Jan, Bronisława, Edward
Bierżyńscy, Monika i Stefan
11:30 + Janina Minkowska 20 rocz. śm.,
Roman Leoniec 2 rocz. śmierci
13:00 W 55 rocz. ślubu Marii i Edmunda
Sajkowskich o bł. Boże, opiekę NMP na
dalszą drogę życia dla Jubilatów, ich dzieci
wraz z rodzinami
18:00 + Zofia Supranowicz, Szymon,
Henryk, Ryszard oraz Krzysztof Winiarski
i Krystyna Winiarska

29 marca - WTOREK

7:00 + Zygmunt Hołownia i jego rodzice
18:00 + Jan Plaskota 1 rocz. śmierci
i Zenon Kanclerz- 20 rocz. śmierci

1 kwietnia - PIĄTEK
6:30 + Józef Pietraszek - gregorianka 1
7:00 + Leokadia, Modest, Maria,
Teodozja, Stanisław i Aleksander
18:00 + Maria i Czesław Miryn w rocznicę
ich śmierci

2 kwietnia - SOBOTA
6:30 Dziękczynna za chrzest Anny
Osmólskiej-Karbownik o bł. Boże na
dalsze lata życia
7:00 + Józef Pietraszek- gregorianka 2
18:00 Radio Maryja

3 kwietnia - II NIEDZIELA
WIELKANOCNA

7:00 + Józef Pietraszek- gregorianka 3
6:30 + Krystyna Gronowska m-c po śmierci 8:30 + Witalis, Zofia i Jarosław
10:00 + Kazimierz Małek 1 rocz. śmierci,
7:00 + Irena Surowiecka
Maria i Andrzej z rodziny Żelazny, Helena
7:00 + Andrzej Mieszkuniec - Msza
i Czesław Małkowie
Pogrzebowa
11:30 Dziękczynna za otrzymane łaski i
18:00 + Józef Pejs 2 rocz. śmierci
opiekę NMP z prośbą o dalsze Boże bł. dla
oraz Krystian i Zygmunt
dzieci Jarosława i Anny oraz ich rodzin.
30 marca - ŚRODA
13:00 O Boże bł. i opiekę NMP
6:30 + Tadeusz Karczewski 1 rocz. śmierci
dla wspólnot Żywego Różańca
i za rodziców z obojga stron
i Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
7:00 + Salomea, Kazimierz i Emilia Czekan
oraz o łaskę zdrowia dla chorych z tych
18:00 W intencjach z nowenny
wspólnot
31 marca - CZWARTEK
18:00 + Krzysztof Dobkowski 1 rocz.
6:30 + Paweł Górski 22 rocz. śmierci
śmierci i za zmarłych rodziców
oraz za rodziców i rodzeństwo
z obojga stron
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NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Słowa Ewangelii według Świętego Jana 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.

1. Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Zmartwychwstania Chrystusa. Świadectwo

„ Nie bójcie się!

Apostoła Piotra o zmartwychwstaniu, które usłyszymy w czytaniu z Dziejów

Szukacie Jezusa z Nazaretu,

też nie znajdziemy w nim żadnych cytatów biblijnych, gdyż dla pogan taka

ukrzyżowanego;

treść byłaby nieczytelna. Mamy zatem przykład pierwszej katechezy, która

powstał, nie ma go tu …”

w żadnym stopniu przekazu najbardziej fundamentalnej prawdy chrześcijań-

Mk 16,6

Apostolskich, jest pierwszym przemówieniem skierowanym do pogan. Stąd

wykorzystuje późniejsze zasady inkulturacji. Nie umniejsza to jednak
stwa - Zmartwychwstania Chrystusa, którego świadkiem był Święty Piotr.
2. Jutro Poniedziałek w oktawie Wielkanocy. Msze Święte jak w każdą
niedzielę. Jutrzejszymi ofiarami na tacę wspieramy Katolicki Uniwersytet

Drodzy Parafianie

Lubelski. Za szczerość i bezinteresowność naszych serc niech Bóg stokrotnie
wynagrodzi. Chociaż tylko jutro jest dzień wolny od pracy, postarajmy się
w naszych domach i rodzinach utrzymać świąteczny charakter całej paschalnej

okazji święta Wielkiej Nocy, życzymy by Jezus Chrystus

oktawy - do przyszłej niedzieli włącznie. Przywróćmy w naszych rodzinach

napełnił Was mocą Zmartwychwstania, a radość rodzącego się

zmartwychwstał! i w dniach oktawy się nim pozdrawiajmy. Z racji oktawy

nowego życia dodawała sił i motywacji na cały rok. By Zwycięzca

w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Śmierci, który w tę Noc uczynił nas wolnymi, pomnażał w Was

modlitwę od godz. 17:00. Spowiadamy od godz. 17:30.

wiarę prowadzącą do nieba, zapalił światło nadziei kierujące nas po

4. W pierwszą sobotę miesiąca Wspólnota Żywego Różańca zaprasza

ścieżkach życia, a swoją miłością błogosławił Waszym rodzinom,

5. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy Tydzień Miłosierdzia. Naszym

Z

by odważnie świadczyły o Jego Zmartwychwstaniu w dzisiejszym

wielkanocne

pozdrowienie

Chrystus

zmartwychwstał!

Prawdziwie

3. W pierwszy piątek miesiąca Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza na

na modlitwę od godz. 17:00.
przygotowaniem do tego święta niech będzie codzienne odmawianie koronki
do Bożego Miłosierdzia, wspólnie koronkę będziemy odmawiać przed Mszą

świecie.

św. wieczorną o godz. 17:45.

Wasi Duszpasterze

6. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności: Ida Piećko, Halina Oborska,
Andrzej Mieszkuniec i Remigiusz Wójcik. Módlmy się w intencji zmarłych,
którzy oczekują naszej pomocy - Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

