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Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
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 oraz 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 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 w 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.

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas,
abyście się stali nowym ciastem, bo przecież przaśni jesteście. Chrystus bowiem został
złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy
użyciu starego kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i
prawdy.

Intencje mszalne
Poniedziałek 13. 04. 2020 –Poniedziałek w oktawie Wielkanocy
– Drugi Dzień Świąt
8. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za otrzymane łaski, z pr. o zdrowie i Boże
błog. w int. Piotra z ok. ur. i za całą rodzinę
10. 30 Za + Joachima Franczok, za + matkę Hildegardę, za ++ z rodz. i pokr.
15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
16. 30 Intencja wolna

Wtorek 14. 04. 2020 – Wtorek w oktawie Wielkanocy
15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
18. 00 Za + matkę Marię Tracz w 24 r. śm. oraz za + matkę Marię Halla

Środa 15. 04. 2020 – Środa w oktawie Wielkanocy
15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
18. 00 Za ++ rodz. Floriana i Marię Nowak, syna Herberta, dwie córki, wnuczkę
Sylwię, za ++ z rodziny i pokr.

Czwartek 16. 04. 2020 – Czwartek w oktawie Wielkanocy
8. 30 Różaniec za młode pokolenie
9. 00 Za + ojca Piotra Cichoń, synów Piotra i Jana, córki Annę i Teresę, zięcia
Alojzego, synową Marię i krewnych
15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

Piątek 17. 04. 2020 – Piątek w oktawie Wielkanocy
15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
18. 00 Dz. błag. do B.Op. MNBP z podz. za łaski, z pr. o zdrowe i Boże błog. w int.
Joanny w dniu urodzin, za męża Henryka, za dzieci i za ++ rodziców

Sobota 18. 04. 2020 – Sobota w oktawie Wielkanocy
12. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int.
Teresy i Horsta Passoń z ok. 50 rocznicy ślubu i za najbliższą rodzinę z prośbą
o Bożą opiekę
15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA
- Za + Pawła Galgon w 23 r. śm., za ++ rodz. Galgon - Szendzielorz - Lazar i
d.op.
- Za + Martę Giza, jej rodziców, za + Hildegardę Giza, za + Tadeusza
Kwestarz, za ++ z rodz. Giza – Kwestarz

Niedziela 19. 04. 2020 – II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia
Bożego
8. 00 Za ++ Agnieszkę i Pawła Fitzner, syna Helmuta, żonę Elżbietę, syna Manfreda
oraz wnuków Ralfa i Innocentego, za ++ z rodz. Fitzner – Grel i za ++
Kapłanów
10. 30 Za ++ Stanisława i Zofię Wójcik, za ++ dzieci, za ++ Jana i Gertrudę Jagoda,
pokr. i d.op.

15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
16. 00 Nieszpory świąteczne
16. 30 Za + męża Józefa Drej, za ++ rodziców, teściów, rodzeństwo, ciocie Janinę i
Wandę, pokr. i d.op.

Pozostałe ogłoszenia
1. W święta Wielkanocne istnieje możliwość uzyskania odpustu zupełnego
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związanego z przyjęciem błogosławieństwa papieskiego „Urbi et Orbi ”,
transmitowanego przez media
W imieniu własnym i całej wspólnoty parafialnej chciałbym podziękować
darczyńcom (kilku rodzinom) za sfinansowanie sprzętu (kamery oraz osprzętu)
do wirtualnego odbioru liturgii z naszego kościoła parafialnego, które można
oglądać na You Tube
W Wielkanoc kolekta na KUL
W drugi dzień świąt kolekta przeznaczona na utrzymanie naszej parafii. Bóg
zapłać za wszelkie złożone ofiary m.in. na kwiaty do Bożego Grobu
Bóg zapłać za zrobienie Grobu Pańskiego
19 kwietnia – Niedziela Biała. Niedziela Bożego Miłosierdzia kończy obchód
Oktawy Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Przyszła II Niedziela
Wielkanocna rozpoczyna 76 Tydzień Miłosierdzia
Zapraszam każdego dnia na Adorację Najświętszego Sakramentu o godz. 15.00
Wielu z nas chce przystąpić do sakramentalnej spowiedzi. Jednak z uwagi na
obecne ograniczenia w możliwości sprawowania tego sakramentu, „podstawową
formą” pojednania z Bogiem i Kościołem musi stać się akt żalu doskonałego.
Dopuszcza go w sytuacjach nadzwyczajnych Katechizm Kościoła. Przebieg:
Wykonanie znaku krzyża: W imię Ojca i Syna i Ducha Św.
Odczytanie fragmentu Pisma Świętego – w postawie stojącej
Następnie odmawiamy: Wierzę w Ciebie Boże żywy …
Następuje rachunek sumienia – w ciszy
WZBUDZENIA AKTU ŻALU DOSKONAŁEGO – w postawie klęczącej
Chwila ciszy
Odmawiamy: spowiadam się Bogu wszechmogącemu
Odmawiamy: Ojcze nasz …
Pamiętajmy o spowiedzi usznej w najbliższym terminie! Tylko taki akt żalu
(z intencją wyspowiadania się) usposobi nas do trwania w stanie łaski
W piątek w Oktawie Wielkanocy nie obowiązuje piątkowa wstrzemięźliwość od
pokarmów

Czytanie z Dziejów Apostolskich
Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym
wywodzie: «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 Jeruzalem.
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, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy 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».

Patron tygodnia: św. Maria Bernadeta
Św. Maria Bernadeta Soubirous, dziewica, zakonnica (1844-1879) była córką
ubogiego młynarza. Kiedy miała 11 lat, przyjęła ją do siebie krewna, u której pasała
owce. Po trzech latach wraca do rodzinnego Lourdes, aby przygotować się do
I Komunii Świętej. I wtedy 11 lutego 1858 roku po raz pierwszy Bernadecie objawiła
się Matka Boża w pobliżu groty Massabielle. Wezwała ją do modlitwy różańcowej
oraz do czynów pokutnych o nawrócenie grzeszników. W ciągu pół roku Matka Boża
objawiła się Świętej 18 razy. Wizje te dały początek słynnemu sanktuarium
w Lourdes. Aby uniknąć pielgrzymów i ciekawskich, zamieszkała w zakonnym
zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia, do którego później oficjalnie wstąpiła. Zmarła 16
kwietnia, mając 35 lat.
Kościół nie wyniósł Bernadetty na ołtarze ze względu na głośne objawienia Maryi,
ale ze względu na osobistą świętość Bernadetty. Wiele cierpiała z powodu astmy.
Doświadczały ją bardzo siostry, gdyż znacznie różniła się od nich wykształceniem
i prostymi obyczajami. Sławna w świecie – w klasztorze chciała być ostatnia i cieszyła
się z wszelkich upokorzeń. Zwykła powtarzać: „O Jezu, daj mi swój krzyż… Skoro
nie mogę przelać swojej krwi za grzeszników, chciałabym cierpieć dla ich zbawienia”.
Na najwyższą pochwałę zasługuje to, że podczas gdy Lourdes i jej imię było na ustach
całego świata, kiedy tysięczne tłumy codziennie nawiedzały to święte miejsce, sama
Bernadetta żyła w ukryciu, nie dawała żadnych wywiadów, uważając po prostu, że jej
misja się skończyła, a rozpoczęła swoją misję Matka Boża.
W czasie procesu kanonizacyjnego (1919) stwierdzono, że ciało Bernadetty mimo
upływu czasu pozostało nienaruszone. W 1925 roku (rok święty) papież Pius XI
ogłosił Marię Bernadettę błogosławioną w obecności ostatniego z jej braci, a w roku
1933 zaliczył ją uroczyście w poczet świętych.

