
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 22 kwietnia do 28 kwietnia  2019 

 

Poniedziałek, 22 kwietnia – W OKTAWIE WIELKANOCY  
7.30 ++ Genowefa, Julian, Bolesław 

9.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla całej Rodziny 
10.30 ++ Melania, Irena, Stefan, Marcjanna, Tadeusz 

12.00 + Bożena i zmarli z rodziny 
13.15 Za Parafian 

17.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Krystyny, z okazji urodzin 

18.30     O Boże błogosławieństwo dla Niny w 1 rocz. urodzin, dla rodziców i siostry Nadii 

Wtorek, 23 kwietnia – W OKTAWIE WIELKANOCY 
7.00 ++ Jerzy i Jarosław Filipowscy 

7.30 ++ ks. prałat Wojciech Święs, siostra Gerwazja Kłusek 

18.30 + Zofia Rębisz w 2 rocz. śm. i zmarli z rodziny 

Środa, 24 kwietnia – W OKTAWIE WIELKANOCY 
7.00 O potrzebne łaski, Dary DŚ i opiekę MB dla ks. Wojciecha Matygi, z okazji imienin – int. 
od Parafian  

7.30 Dziękczynna w intencji Jadwigi i Zdzisława w 50 rocz. ślubu 
18.30 1) O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Barbary Kowalczyk i jej Mamy; 2) 

O Boże błogosławieństwo dla Joanny i Seweryna w 25 rocz. ślubu  

Czwartek, 25 kwietnia – W OKTAWIE WIELKANOCY 
7.00 1) O potrzebne łaski, Dary DŚ. i opiekę MB dla ks. Jarosława Łabędy, w dniu imienin – 
int. od Parafian; 2) + Zbigniew Baniak – int. od Jolanty i Sławomira Dobek z dziećmi z Uścia Gor-

lickiego 

7.30 + Marek 
18.30 ++ Jerzy, Franciszka i zmarli z ich rodzin 

Piątek, 26 kwietnia – W OKTAWIE WIELKANOCY 
7.00 1) ++ Aniela i Jan Bonowiczowie; 2) ++ Wojciech i Józef; 3) ++ Rozalia i Jan Siewierscy, 

Stanisław Nawrocki 
7.30 O Boże błogosławieństwo dla Elżbiety i Jana Niemiec w 54 rocz. ślubu 

18.30 + Maria 

Sobota, 27 kwietnia – W OKTAWIE WIELKANOCY 
7.00 1) + Zbigniew Baniak – int. od rodziny Dobków z Moszczenicy; 2) + Wiesława – int. od 
chrześnicy Teresy z rodziną 

7.30 1) + Tadeusz; 2) + Benjamin Mizura 

18.30 ++ Leszek w 20 rocz. śm. i zmarli z rodziny: Maria, Antoni, Kazimierz, Janina 

2. NIEDZIELA WIELKANOCNA, MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, 28 kwietnia 
7.30 ++ Stanisława, Mieczysław i zmarli z rodziny 
9.00 O Boże błogosławieństwo dla Michała Raźnego w 22 r. urodzin i dla jego Rodziców 

10.30 ++ Władysław, Genowefa i Józef 
12.00 W intencji Panu Bogu wiadomej 

13.15 + Stanisław Malota 

17.00 ++ Jerzy Błoniarczyk, Aleksander i Władysława Jędras 
18.30 ++ Ewa i Jerzy Radwańscy i wnuk Tomasz 

20.00 Za Parafian 
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EWANGELIA NA NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA  

PAŃSKIEGO /J 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. Pobie-

gła 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 nachy-

lił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. 

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza gro-

bu 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. 

REFLEKSJA 

Pan Jezus zapowiadał uczniom swoją Śmierć i swoje Zmartwychwstanie. 

Uczniowie jednak zapowiedzianej Śmierci nie mogli zaakceptować, a Zmartwych-

wstania zrozumieć. Ostatecznie, prócz Jana, żaden z nich nie był świadkiem Jego 

Śmierci, nikt też z Jego uczniów nie był przy Nim w chwili, gdy powstał z martwych. 

Akceptacja, zrozumienie, wiara, to wszystko jest owocem pustego grobu Pana. 
 

CZYM JEST ZMARTWYCHWSTANIE? 

Każdy chrześcijanin wierzy w zmartwychwstanie Jezusa, to znaczy przyjmuje 

prawdę, że trzeciego dnia po swojej śmierci Chrystus powstał z grobu żywy i chwa-

lebny, i wiele razy, zanim wstąpił do nieba, ukazywał się swoim uczniom i przebywał 

z nimi. To wydarzenie potwierdza wiarygodność chrześcijaństwa. Nie na darmo św. 

Paweł napisał: Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, 

próżna jest także wasza wiara (1 Kor 15,14). Postawił sprawę jasno: nie ma wiary w 

Chrystusa bez wiary w Jego zmartwychwstanie. 



Są jednak ludzie, którzy mniej lub bardziej otwarcie odrzucają Zmartwych-

wstanie, snując przeróżne „teorie oszustwa”, „pozornej śmierci” czy też „kłamstwa 

założycielskiego”. Wspólnym mianownikiem tych „odkryć” jest niewiara. Ich autorzy 

przekreślają rzeczywistość nadprzyrodzoną i możliwość ingerencji Boga w dzieje 

człowieka. Hipotezy te nie są niczym nowym. Mają one już swój ślad w Ewangeliach, 

co jest dowodem odwiecznych zmagań między wiarą i niewiarą. Jednak nawet wśród 

wyznawców Chrystusa pojawiają się wątpliwości dotyczące przyjęcia tej prawdy. 

Wynikają one być może z braku pogłębionej wiedzy katechizmowej lub obojętności 

na nią. Rodzą się w ten sposób przedziwne wyobrażenia, jak chociażby to, że Chrystus 

przeszedł reinkarnację, pojawił się jako ktoś całkiem nowy. Ta fundamentalna prawda 

wymaga od nas głębszej wiedzy, wynikającej z dojrzałości wiary. W tym przypadku 

nie może obowiązywać zasada Terencjusza: Quot homines, tot sententiae – Ile ludzi, 

tyle opinii. 

Czym więc jest Zmartwychwstanie? Według nauki Kościoła, nie zaś opinii 

niektórych wierzących, Zmartwychwstanie jest przejściem Chrystusa, wraz z duszą i 

ciałem, od śmierci do innego życia poza czasem i przestrzenią (por. KKK 646). Ciele-

sność Jezusa Zmartwychwstałego to cielesność uwielbiona. Jego ciało jest to samo, ale 

nie takie samo. Jest tym samym ciałem, które zawisło na krzyżu, ze śladami gwoździ i 

włóczni, ale nie takim samym, gdyż przekracza prawa natury (por. KKK 645). Po-

twierdzają to świadectwa Ewangelistów, którzy piszą np., że Jezus po zmartwych-

wstaniu wszedł do pomieszczenia mimo zamkniętych drzwi (por. J 20, 26). 

Zmartwychwstanie Chrystusa nie jest powrotem do życia ziemskiego, jak 

wskrzeszenie Łazarza, które, choć jest wydarzeniem cudownym, stanowi powrót do 

normalnego życia na ziemi. Wskrzeszony Łazarz przeżył znów jakiś czas, ale ponow-

nie umarł. Chrystus nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych (Mk 12, 27). 

Zmartwychwstanie jest wydarzeniem rzeczywistym i tajemniczym zarazem. 

Jego rzeczywistość potwierdza pusty grób i świadectwa uczniów. Pomimo braku bez-

pośrednich świadków faktu Zmartwychwstania, istniało głębokie i niezłomne przeko-

nanie pierwszej gminy chrześcijańskiej o tym, że grób, w którym złożono ciało Jezusa, 

okazał się pusty. Dla współczesnego człowieka – człowieka obrazu, przekazów tele-

wizyjnych i internetowych – te argumenty wydają się niewystarczające. Dlaczego 

strażnicy czuwający przy grobie przegapili tak nadzwyczajny fakt i nie zdali z niego 

szczegółowej relacji? Wszystko dlatego, że samo wydarzenie, a tym bardziej jego 

istota – przejście ze śmierci do życia – były nieuchwytne dla ludzkich zmysłów. W 

tajemniczy dla nas sposób Chrystus powstał z martwych, opuścił grób, w którym zło-

żono Jego ciało. Fakt ten był zadziwiający dla ludzi, którzy się znaleźli wobec czegoś, 

co ich przerastało (Jan Paweł II). 

Zmartwychwstanie Jezusa jest rzeczywistością nadprzyrodzoną, która stanowi 

podstawę nadziei na powszechne zmartwychwstanie i życie wieczne. Otwiera czło-

wiekowi dostęp do nowego życia. Jest zasadą i źródłem naszego przyszłego zmar-

twychwstania. Biblia potwierdza to w wielu miejscach: Chrystus zmartwychwstał jako 

pierwszy spośród tych, co pomarli (1 Kor 15, 20). Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus 

istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wy-

prowadzi wraz z Nim (1 Tes 4,14).  

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA NIEDZ. ZMARTWYCH. PAŃSKIEGO 

 

1. Kończymy przeżywanie Triduum Paschalnego. Trwa Oktawa Wielkanocy.  

W Poniedziałek Wielkanocny nie odprawiamy Mszy św. o 20.00. pozostałe Msze św. 

jak w każdą niedzielę. Jutro przeczytamy list Rektora UPJP 2 i tradycyjnie zbierzemy 

składkę na potrzeby tej uczelni.  

  W piątek ze względu na Oktawę Uroczystości Zmartwychwstania 

Pańskiego nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.  

2. Za posługę w Wielkim Tygodniu dziękujemy kapłanom, nadzwyczajnym 

szafarzom Eucharystii: Wojciechowi i Pawłowi, organiście Andrzejowi Garbieniowi, 

chórowi PanaMa Chór, scholi oazowej i dziecięcej Boże Nutki oraz orkiestrze 

parafialnej, lektorom i ministrantom, panom kościelnym Edwardowi Śliwińskiemu, 

Edwardowi Kośmiderowi, pani Elżbiecie Kulce i pani Stanisławie Myszy ze 

współpracownicami za dekoracje kwiatowe i porządki, paniom z Zespołu 

Charytatywnego za przygotowanie paczek dla potrzebujących .  

3. Najbliższa niedziela to Święto Bożego Miłosierdzia. Rozpocznie ona 75. 

Tydzień Miłosierdzia pod hasłem Mocni w Duchu Świętym. Po Mszach św. 

odmówimy przed Najświętszym Sakramentem Koronkę do Miłosierdzia Bożego. W 

dniach nowenny trwającej przed tą uroczystością po Mszy św. o godzinie 18.30 

odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 

4. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele dolnym od 8.00 

do 18.00. W Oktawie Wielkanocy od Wtorku Wielkanocnego Msze św. odprawiamy w 

kościele dolnym. Kancelaria parafialna czynna o zwykłej porze w czwartek i w sobotę. 

Jadłodajnia dla bezdomnych i potrzebujących wydaje obiady od wtorku 

wielkanocnego.  

5. W najbliższą środę o godzinie 18.00 jedna kandydatka z naszej parafii 

przyjmie bierzmowanie w parafii św. Jacka, a w sobotę o godzinie 10.00 kolejnych 

ośmiu naszych kandydatów przyjmie ten sakrament w parafii św. Wojciecha. Prosimy 

o modlitwę w intencji młodych powierzających się mocy Bożego Ducha. 

6. Chorzy, pracownicy i wolontariusze Hospicjum św. Łazarza dziękują 

wszystkim ofiarodawcom za hojną kwestę z ubiegłej niedzieli, która zaowocowała 

kwotą 17 115,56 PLN i 6 EUR i ciągle proszą o modlitwę za całą społeczność 

hospicjum.  

7. Przeżywając Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, życzymy Wam 

Siostry i Bracia byście w mocy Bożego Ducha podejmowali wyzwania radykalizmu 

chrześcijańskiego. Głosząc orędzie wielkanocne działajcie in radice, czyli wracajcie 

do korzeni naszej wiary. Do prawdy o tym, że Chrystus Zmartwychwstał prawdziwie. 

Alleluja, Alleluja!  

Niech radość zmartwychwstania stanie się udziałem śp. Marka Radosza, 

którego pożegnaliśmy w minionym tygodniu i wszystkich naszych bliskich zmarłych. 

Królowo Nieba wesel się Alleluja... 


