
 
 
 

 

 

 
 
 

 

		

 

 ZMARTWYCHWSTANIE jest tak niezwykłe, że przerasta naszą 
wyobraźnię. Tamten niedzielny poranek sprzed prawie dwóch tysięcy lat to 
najważniejszy dzień w historii ludzkości. A co my na to? 
 Ci, którzy „pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem” 
ujrzeli pusty grób, w pierwszej chwili zapewne też nie mogli uwierzyć. 
Maria Magdalena przestraszyła się kiedy zobaczyła, że grób, w którym 
złożono ciało Jezusa jest otwarty, a ciało Mistrza znikło. Ewangelista 
nie informuje co po wejściu do grobu pomyślał Piotr, Jan natomiast 
uwierzył, że jego Mistrz, Jezus z Nazaretu, jest tym za którego się podawał: 
Mesjaszem, Synem Boga, Zbawicielem świata. Jasnym się stało, dlaczego 
przyjął cierpienie, niósł krzyż i pozwolił się przybić do niego. Uczniowie 
w nowym świetle zobaczyli wymagania jakie im stawiał... My wierzymy 
dzięki ich świadectwu. Co to dla nas znaczy? 
 W świetle pustego grobu powinniśmy — tak jak Apostołowie — 
zacząć poważnie traktować naukę Jezusa. Nawet wtedy, gdy jej nie 
rozumiemy albo gdy wydaje się niewygodna. Zmartwychwstanie Jezusa jest 
dla nas znakiem nadziei: szatanowi nie udało się zwyciężyć. Nasze grzechy 
zostały zgładzone. Po śmierci nie czeka nas kara, ale wieczne szczęście... 
Chrystus, który zmartwychwstał jako pierwszy, wskrzesi kiedyś także nasze 
śmiertelne ciała i będziemy mogli cieszyć się nieprzemijającą radością. 
Śmierć — największy wróg człowieka — już nie panuje nad nami. 
Czy ktoś ofiarował nam kiedyś lepszą nowinę?
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O	śmierci,	gdzie	jesteś	o	śmierci?	
Gdzie	jest	moja	śmierć?	
Gdzie	jest	jej	zwycięstwo?	
Zmartwychwstał	Pan,	
Zmartwychwstał	Pan,	
Zmartwychwstał	Pan,	
Alleluja,	Alleluja!	

Radujmy	się,	radujmy	się	bracia,	
Jeśli	dzisiaj	się	miłujemy,	
To	dlatego,	że	On	zmartwychwstał.	
Dzięki	niech	będą	Ojcu,	
Który	nas	prowadzi	do	Królestwa,	
Gdzie	się	miłością	żyje.	
Jeśli	z	Nim	umieramy,	
Z	Nim	też	żyć	będziemy,	
Z	Nim	śpiewać	będziemy.	

Jezus Zmartwychwstał i żyje – we Mnie, Tobie, Nas. Żyje w Kościele – 
w Swoim słowie, sakramentach, wspólnocie. Jezus Zmartwychwstał i żyje, 
ale czy ja w to wierzę, czy ja w Niego wierzę? Jezus Zmartwychwstał - to jest 
fakt znany od 2020 lat, tylko czy Jezus Zmartwychwstał w moim sercu, 
moim życiu, rodzinie, we wspólnocie której żyję, którą tworzę? 

Niech Jezus Zmartwychwstały zabierze wszystkie nasze lęki, strachy, 
obawy i obdarzy Nas pokojem. 

Niech zabierze wszystkie smutki, rozgoryczenie i obdarzy Nas prawdziwą 
radością. 

Niech wleje w Nasze serca nadzieję, miłość i wiarę. 

Niech Jezus Zmartwychwstały da Nam moc, byśmy byli Jego świadkami 
w naszym środowisku i wszędzie tam, gdzie Nas pośle… 

Ks. Zygmunt Mizia 



 	

Zmartwychwstał Pan, Zmartwychwstał Pan, 
Zmartwychwstał Pan, Alleluja, Alleluja! 

• Dziękuję za zrozumienie i podporządkowanie się zaleceniom 
związanym ze stanem epidemicznym w naszym kraju. Zachęcam 
do duchowego uczestnictwa w liturgiach i nabożeństwach z naszej 
świątyni. Bliższe informacje na naszej stronie parafialnej. 

• Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy pragnęli pomagać 
i pomagali w przygotowaniu i przeżyciu czasu Triduum Paschalnego. 
Szczególne podziękowania dla tych, którzy uczestniczyli duchowo 
w liturgiach w naszej świątyni. 

• W ramach przygotowania do uroczystości odpustowej codziennie 
o godz. 15:00 nowenna do Miłosierdzia Bożego. 

• Dziękuję bardzo za troskę o drugiego człowieka, za Wasze 
zaangażowanie, czego również sam często doświadczam. Dziękuję 
za ofiary wpłacane na konto parafialne. Proszę śledzić informacje 
na stronie, w gazetce parafialnej w wersji papierowej i elektronicznej. 

• Możliwość kupienia papierowej wersji Gościa Niedzielnego 
na okres dwóch tygodni - będzie dostępny w Kościele pod chórem, 
cena jak dotychczas. 

INTENCJE	MSZY	ŚWIĘTYCH	NA	TYDZIEŃ	13.04-19.04	
PONIEDZIAŁEK	WIELKANOCNY	13	kwietnia	

7:30  O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla    
 Wandy i Feliksa Borawskich z okazji 50 rocznicy małżeństwa 
9:30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla    
 Julii i Stefana Waligóra 
11.00  1) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Piotra   
 z okazji 50 rocznicy urodzin 
 2) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla   
 Moniki i Konrada z dziećmi z okazji 10 rocznicy ślubu 

WTOREK	14	kwietnia
7:00  + Antoni Żoczek, żona i dzieci

ŚRODA	15	kwietnia
18:00  + Jadwiga i Franciszek Jarczok

CZWARTEK	16	kwietnia
18:00  +Emilia i Stanisław Przemyk, Eliasz Przemyk, Zofia    
 i Władysław Witosz, zmarli z rodzin Antonik, Witosz

PIĄTEK	17	kwietnia	
18:00 + Anna i Franciszek Antonik, Katarzyna i Franciszek Wizner,  
 zmarli z rodziny

SOBOTA	18	kwietnia
7:00  + Emilia Szypuła, mąż Władysław, rodzice, Maria Niemiec 
18:00 + Bronisława i Franciszek Piłot, rodzice z obu stron 

UROCZYSTOŚĆ	ODPUSTOWA	MIŁOSIERDZIA	BOŻEGO	
19	kwietnia	

7:30  Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
 Bożej dla żywych z Róży św. Faustyny i miłosierdzie dla zmarłych 
9:30  + Eugeniusz Maga, rodzice 
11:00 1) O Boże Miłosierdzie dla Ireny, Patrycjusza Szkucik,   
 Kingi i Amelii Jankowskiej i całej rodziny 
 2) O Boże błogosławieństwo dla rodziny Kurpas

OGŁOSZENIA

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

Z DOMU ZA POŚREDNICTWEM MEDIÓW.

W związku z warunkami epidemicznymi  
Akcja Krwiodawstwa w naszej parafii  

zostaje odwołana i przeniesiona na późniejszy termin.
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