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Refleksja 

Wierzymy i wyznajemy, że Chrystus jest żywy, że rzeczywiście „powstał”. Powstał na 

pewno do przestrzeni wiary swojego Kościoła. To nie wiara uczniów obudziła Jezusa 

do życia. Przeciwnie - On swoim zwycięstwem nad śmiercią wskrzesił ukrzyżowaną 

wiarę swoich uczniów. I znów, i znów ożywia ją swoją obecnością, swoim Duchem, 

tak jak obiecał uczniom podczas ostatniej wieczerzy. Jego Duch stale nas wprowadza 

do pełni prawdy i prawdy o Zmartwychwstaniu. „Ja żyję i wy żyć będziecie”, mówi 

Jezus. 

On nas dopiero wprowadza do prawdziwego pełnego życia: „Ja przyszedłem po to, 

aby [owce] miały życie i miały je w obfitości”. Jezus wyzwala nas z tego, co nasze 

życie pęta i niszczy: to nasz strach, nasz egoizm, nasze winy, a w końcu i nasza 

śmierć. Pokazuje nam, że tak jak w Jego historii śmierć nie miała ostatniego słowa, 

tak też nad nami nie będzie miała władzy absolutnej. „Wieczny żywot”, czyli „życie  

w pełni”, nie rozpoczyna się dopiero po naszej śmierci. 

Zaczyna się, kiedy pozwolimy Jezusowi wstąpić drzwiami wiary do przestrzeni 

naszego życia, a wtedy już naprawdę nie musimy bać się niczego, nawet śmierci. 

Potem możemy powiedzieć razem z Pawłem: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we 

mnie Chrystus”. 

Tej Galilei, w której spotkamy się z żywym Chrystusem, musimy najpierw szukać 

dzięki zwrotowi od zewnętrznego sposobu życia ku wnętrzu. To jest to poszukiwanie 

Boga we własnym sercu, o którym mówi św. Augustyn i mistycy wszystkich wieków. 

Serce tutaj nie oznacza siedliska uczuć, ale głębię życia - odwrotność 

powierzchowności. Owszem, poszukiwanie Boga, szukanie żywego Chrystusa nie jest 

tylko sprawą prywatną, nie dzieje się tylko w jakimś prywatnym, pobożnym ogródku, 

oddzielonym płotem od świata zewnętrznego. Bóg sam – jak uczy nauka o Trójcy 

Świętej - jest relacją, społecznością. Bóg ukazuje się w miłości, dzieje się w relacjach. 

Wspomnijmy wielkanocną antyfonę: „Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam 

znajdziesz Boga żywego”. Tam się dzieje Bóg. 

ks. Tomáš Halík 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    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 miłował, 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 do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze 

Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. 

                J 20,1-9 
        

 

Radosnego Alleluja! 

Niech Zmartwychwstały Pan Błogosławi  

naszym domom, rodzinom, przyjaciołom i bliskim.  

Niech nas obdarzy pokojem, którego tak bardzo pragniemy 

w tym trudnym czasie. 

 Zdrowych i błogosławionych Świąt Wielkanocnych, 

pełnych wiary, nadziei i miłości, pogody w sercu  i radości 

płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego 

                                                życzą Duszpasterze. 

                                  Intencja  ogólna – Kwiecień 2021 
 

Za tych, którzy ryzykują życie, walcząc o podstawowe prawa ludzi  

w systemach totalitarnych, reżimach autorytarnych, a także w demokracjach 

znajdujących się w kryzysie. 
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LITURGIA TYGODNIA 

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy – 5.04 

7
00

 Za †† syna Piotra i męża Krzysztofa Zawieja, rodziców Natalię i Edwarda 

Stawirej, Emilię i Franciszka Zawieja, braci Horsta i Helmuta Zawieja, brata 

Jana Stawirej, bratową Bolesławę Stawirej, szwagra Andrzeja Fikus, Adama 

Gruchot, †† z rodziny Zawieja, Stawirej i Fikus oraz dusze w czyśćcu cierp. 

8
15

 W intencji kobiet. 

9
45

 W intencji mężczyzn. 

11
15

 Do Anioła Stróża w intencji dzieci przyjmujących Chrzest św.: Konstanty 

Wistuba, Tomasz Karol Kaśków, Zofia Zuzanna Szczerska oraz rocznego 

dziecka: Weronika Cebula. 

17
00

 Za † Teresę Wyszkowską w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców i krewnych z obu 

stron. 

Wtorek w Oktawie Wielkanocy – 6.04 

7
00 Za †† rodziców Leokadię i Józefa Marszałek, siostry Leonardę, Marię i Reginę, 

braci Mieczysława i Józefa, bratową Gabrielę oraz †† z rodziny Budryk  

i Marszałek.  

18
00 1) W intencji Róż Różańcowych.  

2) Za † Irenę Kraj – Msza św. gregoriańska.  

Środa w Oktawie Wielkanocy – 7.04 

7
00

 Za † Irenę Kraj. 

17
00

 1) Za †† rodziców Marię i Wilhelma Bonkosz, chrzestną Annę, szwagrów 

Aleksandra i Hermana i dusze w czyśćcu cierpiące.  

2) Za † Hildegardę Kania w rocznicę urodzin, †† z rodziny Kania, Bernard  

i Baucza.  

Czwartek w Oktawie Wielkanocy – 8.04 

7
00

 1) Za † Thanasisa Rallis w 2. rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące.   

2) Za † Angelikę Kulon w 1. rocznicę śmierci. 

18
00

 1) Do Miłosierdzia Bożego za †† rodziców Stefana i Zofię Cyga, dziadków, 

pokrewieństwo, chrzestnych, †† z rodziny Cyga i dusze w czyśćcu cierpiące.   

2) Za † Irenę Kraj. 

Piątek w Oktawie Wielkanocy – 9.04 

7
00

 1) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji urodzin Macieja oraz o Boże 

błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.  

2) Przez wstawiennictwo MB Uzdrowienia Chorych o szczęśliwy przebieg 

operacji i powrót do zdrowia dla Andrzeja Warzechy.  

3) Za † Irenę Kraj. 

18
00

 1) W intencji zbiorowej.  

2) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji rodziny Gramala.  

Sobota w Oktawie Wielkanocy – 10.04 

  7
00

 1) Za † Zofię Dziura w kolejną rocznicę śmierci i †† z pokrewieństwa.  

2) Za † Irenę Kraj. 

18
00

 1) Za †† rodziców Eryka i Annę Tkocz, szwagra Wilhelma,  

†† z pokrewieństwa Tkocz, Cebula i dusze w czyśćcu cierpiące.  

2) Za † syna Krzysztofa Glombica w 1. rocznicę śmierci.  

Niedziela – 11.04 – II Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego 

7
00

 Do Bożej Opatrzności (…) dla Antoniny z okazji 80. rocznicy urodzin oraz  

o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.  

8
15 Za † męża Gerharda Jakubek, rodziców Martę i Ryszarda, †† szwagrów 

Helmuta i Jerzego, Jadwigę i Franciszka, †† rodziców Gertrudę i Józefa 

Chudala oaz dusze w czyśćcu cierpiące.  

9
45

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Jubilatów obchodzących 50. rocznicę 

przyjęcia I Komunii św. 

11
15

 1) Do Miłosierdzia Bożego (…) w intencji rodziny Boguszewskich.  

2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 75. rocznicy urodzin Zofii Wdowik 

oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.  

15
00 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. 

17
00

 Za † Irenę Kraj. 
 

OGŁOSZENIA 

 

 Dziś o godz. 16
30

 zapraszamy na Nieszpory wielkanocne. 

 Jutro, w drugi dzień Świąt, o godz. 8
15

 Msza św. w intencji Kobiet, o godz. 9
45

 

Msza św. w intencji Mężczyzn. O godz. 11
15

 Msza św. chrzcielna i za roczne 

dzieci. W tym dniu nie będzie Nieszporów. 

 We wtorek o godz. 18
00

 Msza św. w intencji żyjących i zmarłych członków Róż 

Różańcowych 

 W piątek o godz. 18
00

 Msza św. zbiorowa.  

 W sobotę dzieci pierwszokomunijne przystąpią do Sakramentu Pokuty. O godz. 

11
00 

– chłopcy, a o godz. 11
30

 – dziewczęta.  

 W przyszłą niedzielę przypada Święto Miłosierdzia Bożego. O godz. 9
45

 odbędzie 

się Msza św. z okazji 50. rocznicy przyjęcia 1. Komunii św. O godz. 15
00

 

zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.  

 Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, którzy przygotowali kościół  

i jego obejście na przeżywanie świąt wielkanocnych. Szczególnie p. Organiście, 

Siostrom zakonnym, Paniom i Panom im pomagającym, p. Kościelnemu, 

wszystkim sprzątającym kościół i jego obejście, a także całej służbie kościelnej. 

 Kolekta dzisiejsza jest kolektą powinowatą, jutro przeznaczona jest na potrzeby 

parafialne, a przy drzwiach zbiórka na KUL. Za tydzień kolekta na Caritas diecezji. 

Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!  

 


