
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

		

 

 Wskrzeszenie Łazarza stanowi ostatni znak Jezusa. Ewangelista Jan 
szczegółowo relacjonuje wydarzenie potwierdzające moc Jezusa nad 
śmiercią, a tym samym również Jego mesjańską i Boską tożsamość. 
Istnieje zasadnicza różnica między wskrzeszeniem, które stało się udziałem 
Łazarza, a zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Na kilka dni przed swoją 
męką Jezus, zapłakawszy po śmierci przyjaciela, przywrócił mu życie, czym 
potwierdził, że stanowi ono ogromną wartość. Jednak Łazarz musiał 
ponownie umrzeć. Jezus natomiast zmartwychwstanie do nowego życia, 
które nie zna żadnych ograniczeń doczesności. Jak starożytni świadkowie 
tego znaku w Betanii, tak i my stajemy na progu przeżycia czegoś absolutnie 
nowego, a mianowicie zmartwychwstania Pana, dzięki któremu śmierć 
nie jest końcem, lecz bramą, przez którą przechodzimy do wieczności. 
 Zmartwychwstanie Jezusa i nadzieja na nasze zmartwychwstanie 
sprawiają, że nie poprzestajemy na wyczekiwaniu tego, co będzie po 
śmierci. Już teraz powinniśmy żyć według Ducha, bo – jak podkreśla 
św. Paweł w Liście do Rzymian: „Ci, którzy według ciała żyją, 
Bogu podobać się nie mogą”. „Życie według ciała” poprzestaje na tym, 
co doczesne, a więc przejściowe i ułomne, i ginie wraz z ciałem. 
„Życie według Ducha” oznacza udział w życiu Bożym. 
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 W ostatnim czasie, czasie epidemii, nie możemy przystąpić 
do Komunii Sakramentalnej, ale zawsze i w każdej chwili możemy 
wzmocnić się komunią duchową. Czym jest komunia duchowa? 
 Święty Tomasz mówi: „Komunia duchowa jest to gorące pragnienie 
przyjęcia Pana Jezusa”. Pan Jezus sam nauczył siostrę Agatę od Krzyża 
przyjmowania komunii duchowej, która polega na łączeniu się z Nim myślą 
i sercem. Odprawiała to ćwiczenie z tak miłosnym uczuciem, że zdawało 
jej się, że nie swoim, lecz Sercem Jezusa oddycha. Sobór Trydencki pochwala 
zwyczaj przyjmowania komunii duchownej i wiernych do niej zachęca. 
Pan Jezus ukazał się siostrze Pauli Maresca i pokazał jej dwa kielichy: 
jeden złoty, drugi srebrny, mówiąc: „W złotym kielichu składam Twoje 
Komunie Sakramentalne, a w srebrnym duchowne”. Bł. Joannie od Krzyża 
powiedział Pan Jezus, iż przy każdej komunii duchownej daje jej prawie 
tak wielkie łaski, jak przy Komunii Sakramentalnej.  
 Okazją do przeżywania komunii duchowej jest uczestnictwo we Mszy 
świętej, transmitowanej przez radio, telewizję czy Internet. Można łączyć się 
duchowo ze Mszą świętą transmitowaną na kanale YouTube z naszego 
Kościoła. Komunia duchowa jest tu wkomponowana w całość przeżycia 
Mszy świętej. Do transmisji religijnej należy przygotować się wewnętrznie 
i zewnętrznie, czyli zadbać o wyłączenie telefonu, porządek w pokoju, 
nie mówiąc o znakach religijnych. Przed Mszą można odmówić jedną 
z ulubionych modlitw przed Komunią, a w chwili jej rozdawania w kościele 
upokorzyć się przed Panem Jezusem, wyznać Mu miłość i przyjąć do duszy. 
Taka komunia duchowa, jeśli znajdujemy się w stanie łaski uświęcającej, 
skutkuje faktycznym przyjęciem łaski Najświętszego Sakramentu. 
Można również posłużyć się tekstem modlitwy i wołać z głębi duszy: 

Wierzę o słodki Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny pod postaciami chleba 
i wina. Kocham Cię z całego serca! Żałuję za grzechy, którymi Cię 

obraziłem(am). Przyjdź do serca mojego, o Ty jedyne pragnienie moje! 
Rzucam się w Twoje objęcia, oddaję Ci się cały(a), o jedyny przedmiocie mej 

miłości. Nie dopuść, abym się kiedy miał(a) oderwać od Ciebie!
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• Dziękuję za zrozumienie i podporządkowanie się zaleceniom 
związanym ze stanem epidemicznym w naszym kraju. Zachęcam do 
duchowego uczestnictwa we Mszy św. i nabożeństwach dzięki 
telewizji, radiu oraz w internecie - na naszej stronie parafialnej 
relacja na żywo z naszej świątyni. 

• Zapraszam do modlitwy w domu Koronką do Bożego Miłosierdzia, 
a o godz. 20:30 modlitwy różańcowej – cała Polska modli się za 
chorych, lekarzy, pielęgniarki, woluntariuszy i o ocalenie. 

• W czwartek 2 kwietnia przypada 15 rocznica narodzin dla nieba 
św. Jana Pawła II. 

• W tym tygodniu przeżywać będziemy pierwszy czwartek, piątek 
i sobotę miesiąca. Spowiedź jest możliwa po umówieniu się 
telefonicznie. 

• Odwiedziny chorych zostają zawieszone zgodnie z rozporządzeniem, 
w wypadku zagrożenia życia - proszę o telefon. 

• Bóg zapłać wszystkim, którzy zadbali o piękno naszej świątyni 
w minionym tygodniu. W związku z zaleceniami, zawieszamy 
sprzątanie naszego kościoła. 

• W ramach akcji Wielkanocnej Caritas do nabycia są Baranki 
i Paschaliki w kościele pod chórem, ofiara 5 zł. 

• Bardzo proszę śledzić informacje na stronie parafialnej oraz 
w gazetce parafialnej w wersji papierowej i elektronicznej.

INTENCJE	MSZY	ŚWIĘTYCH	NA	TYDZIEŃ		
30.03	-	05.04	

PONIEDZIAŁEK	30	marca	
18:00  + Marianna i Józef Duława, zięć Bronisław i Zenon

WTOREK	31	marca

7:00  + Krystyna i Teofil Żertka, rodzice, szwagier Marek

ŚRODA	1	kwietnia

18:00  + Bronisława i Dominik Gawłowski w rocznicę śmierci

CZWARTEK	2	kwietnia

18:00  + Maria, Józef, Bronisława Kapias, Maria i Józef Więcek

PIĄTEK	3	kwietnia	

7:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Andrzeja,  
 Anity i Damiana 

18:00 + Irena i Ludwik Wrona, syn i zięć

SOBOTA	4	kwietnia

7:00  +Franciszek Smolicki w 2 rocznicę śmierci, żona Helena
17:00  + Franciszek Kuboszek, Elżbieta i Franciszek Gola, Jan Gola 

VI	NIEDZIELA	WIELKIEGO	POSTU	5	kwietnia	
NIEDZIELA	PALMOWA	

7:30  + Elżbieta Zmełty w 17 rocznicę śmierci 
9:30  + Anna Rojczyk w 6 rocznicę śmierci 
11:00 + Jadwiga i Ludwik Dyrda, zmarli z rodziny

OGŁOSZENIA

W piątek o 18:30 droga krzyżowa 
transmitowana z naszej świątyni - zapraszam 

do duchowego udziału w tym wielkopostnym 
nabożeństwie, szczegóły na stronie.

ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO WASZE I WASZYCH BLISKICH, 
PROSIMY WSZYSTKICH O UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ 

Z DOMU ZA POŚREDNICTWEM MEDIÓW.
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