17 KWIETNIA– PONIEDZIAŁEK
WIELKANOCNY
7:00 + Barbara Lipik- 5 rocz. śmierci oraz
zmarli z rodziny
8:30 + Wacław Łysowski- 3 rocz. śmierci,
rodzice i rodzeństwo z obojga stron
i Eugeniusz Ciesiul
10:00 Weronika i Włodzimierz Doroszko,
za rodzeństwo, bratowe i za zmarłych z rodziny
Miczejko, Doroszko i Normantowicz
11:30 + Janina Kaczmarczyk- 3 rocz. śmierci,
Władysława, Franciszka Borowickie
i Marcelina Bagińska
13:00 Z racji urodzin Tomasza i Mariusza
o błogosławieństwo Boże, opiekę M. Najśw.
na dalsze lata życia Jubilatów i ich rodzin
18:00 Krystyna i Władysław Bułak w 35 rocz.
ślubu
18 KWIETNIA - WTOREK
6:30 + Consolino Orazio – m-c po pogrzebie
7:00 + Maria, Ewa, Wacław i zmarli z rodziny
Zajkowskich
18:00 Feliksa, Antoni i Andrzej Kubińscy oraz
Feliks Bedenak
19 KWIETNIA - ŚRODA
6:30 + Edmund Załuska- 12 rocz. śmierci
i za jego rodziców
7:00 WOLNA INTENCJA
17:30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy
18:00 W intencjach z Nowenny
20 KWIETNIA – CZWARTEK
6:30 WOLNA INTENCJA
7:00 WOLNA INTENCJA
18:00 + Jacek Różański- m-c po pogrzebie

21 KWIETNIA – PIĄTEK
6:30 WOLNA INTENCJA
7:00 WOLNA INTENCJA
18:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę
M. Najśw., dary Ducha Świętego, zdrowie
i pomyślne zdanie egzaminu Dojrzałości
dla Julii Dzirba
22 KWIETNIA – SOBOTA
6:30 + Władysław Sołtysiak- m-c po pogrzebie
7:00 + Jacek Paterak- m-c po śmierci
18:00 Z okazji 40-tej rocznicy ślubu Ireny
i Szczepana Gibowskich o Boże
błogosławieństwo, opiekę M. Najśw.,
zdrowie i potrzebne łaski na dalsze lata życia
małżeńskiego
23 KWIETNIA – NIEDZIELA
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
7:00 Zofia, Tadeusz i Mirosław oraz za
rodziców i dziadków
8:30 + Zofia Kalinowska /od sąsiadów
z Różanej 11/
10:00 + Maria i Henryk Cybulscy
11:30 Podziękowanie za otrzymane łaski
z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę
M. Najśw. i zdrowie dla córki Anny i jej
rodziny oraz syna Jarosława i jego rodziny
13:00 /CHRZEST/ + Stanisława, Krystyna,
Jan Świderscy; Michał Bogacz; Maria, Edward,
Krzysztof, Henryk, Edmund z rodziny
Wałutów
18:00 + Maria Roszak- 5 rocz. śmierci
W NADCHODZĄCYM TYGODNIU JEST
5 WOLNYCH INTENCJI MSZALNYCH.
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NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Czyt.: Dz 10, 34a. 37-43; Ps 118; Kol 3, 1-4;
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.

P R Z YJ Ś Ć — Z O B A C Z Y Ć — U W I E R Z Y Ć
Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to daremna jest
nasza wiara (Por. 1Kor 15,17). Ale prawdziwie
zmartwychwstał! Wszystko dziś o tym świadczy: Alleluja,
dzwony,
procesja
rezurekcyjna,
pusty
grób.
Tak ogłaszamy triumf życia nad śmiercią. Dzisiejsza
niedziela jest więc świętem naszej wiary. Bieg Piotra
i Jana, przechodzący wręcz w wyścig, do pustego grobu
budzi zachwyt. Apostołowie zrywają się z miejsca
i biegną. To ostatnia prosta na drodze podążania za
Chrystusem, aby już teraz w pełni uwierzyć. Ewangelia
Janowa w piękny sposób pokazuje tę wędrówkę na
drodze wiary. Przy pierwszym spotkaniu z Jezusem apostołowie Jan i Andrzej
(brat Piotra) usłyszeli zaproszenie: „Przyjdźcie i zobaczcie” (J 1,39). Od tej pory
oni i kolejni powołani wiernie szli, widząc znaki, które czynił ich Nauczyciel,
oraz słuchając Jego głosu. Była to długa droga, obfitująca w podziw i radość,
ale i w niezrozumienie i smutek. Bez wątpienia te ostanie uczucia wypełniały
ich serca, gdy Maria Magdalena przyszła i powiedziała, że zobaczyła pusty grób.
Teraz już nie idą, jak przy pierwszym spotkaniu, lecz biegną, aby zobaczyć.
Co zobaczyli? Pusty grób! Ich smutek przemienił się w radość, bo uwierzyli.
Odtąd byli świadkami zmartwychwstania (I czyt.). My także od pierwszego
spotkania z Jezusem, czyli od chrztu, idziemy za Nim drogą wiary. Dziś
przychodzimy – jak Maria Magdalena, Piotr i Jan – aby zobaczyć pusty grób.
Na tym nie może się zakończyć nasze święto. Mamy i my zobaczyć i uwierzyć.
Wiara da nam siłę, abyśmy dążyli ku temu, co w górze, a więc ku Chrystusowi
(II czyt.).
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Życzenia: Miłość ostatecznie zwycięża śmierć. Niech to będzie najlepsze
wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość
Boga Ojca. Ogarnięci Bożą miłością dzielmy się tym darem z naszymi braćmi.
Potrzeba bowiem tej miłości w każdym wymiarze naszego życia, zwłaszcza
społecznym i narodowym. Współczesność ciągle domaga się od nas świadectwa,
że rzeczywiście tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem,
na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości można budować
lepszą przyszłość. Od pustego grobu, Drogim Parafianom, Gościom,
Pracownikom Urzędów oraz Instytucji naszego miasta, pragniemy przekazać
najserdeczniejsze życzenia, aby zmartwychwstały Pan i Zbawiciel opromieniał
swoją łaską i błogosławieństwem każdą chwilę życia i by udzielał zdrowia
i wszelkich potrzebnych darów oraz składamy serdeczne podziękowanie za
świąteczne życzenia oraz wszelką pomoc w postaci modlitwy i czynu.
1. Jutro Poniedziałek w oktawie Wielkanocy. Msze Święte jak w każdą niedzielę.
Jutrzejszymi ofiarami na tacę wspieramy Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Za szczerość i bezinteresowność naszych serc niech Bóg stokrotnie wynagrodzi.
Postarajmy się w naszych domach i rodzinach utrzymać świąteczny charakter
całej paschalnej oktawy - do przyszłej niedzieli włącznie. Przywróćmy w naszych
rodzinach wielkanocne pozdrowienie Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie
zmartwychwstał! i w dniach oktawy się nim pozdrawiajmy
2. W ramach świątecznego popołudniowego wypoczynku, może przechadzki czy
przejażdżki, pamiętajmy także o chwili modlitwy przy grobach naszych
najbliższych, którzy przez chrzest zostali włączeni w Chrystusa i teraz oczekują
na pełny udział w Jego zmartwychwstaniu.
3. Serdecznie dziękujemy ks. diakonowi Rafałowi Kocińskiemu
i inspirującą współpracę duszpasterską w okresie Wielkiego Postu.
Rafał wraca do seminarium, gdzie 27 maja otrzyma święcenia
Już dzisiaj zapraszamy dn. Rafała, przyszłego kapłana na Mszę św.
w naszej parafii w dniu 18 czerwca br.

za gorliwą
Ks. diakon
kapłańskie.
prymicyjną

4. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana zaprasza 20 kwietnia (czwartek)
o godz. 16:00 na spotkanie z ks. prof. Krzysztofem Bielawnym. Tytuł prelekcji:
Znaczenie objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Spotkanie odbędzie się
w budynku przy ul. Miejskiej 7.
5. W przyszłą niedzielę po Mszy św. odprawianej o godz. 11:30 zapraszamy
rodziców dzieci pierwszokomunijnych na spotkanie formacyjne do domu
parafialnego.

