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Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym ran-
kiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdale-
na udała się do grobu i zobaczyła kamień odsu-
nięty 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. Bie-
gli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wy-
przedził Piotra i przybył pierwszy do grobu.  
dni 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 mar-
twych. 
                                                             (J 20,1-9) 

Święto Zmartwychwstania Pańskiego, 
które dziś przeżywamy przypomina nam, 
że miłość jest mocniejsza niż śmierć a Boski 
porządek silniejszy od ludzkiego prawa. 
Poranek wielkanocny otwiera nam prze-
strzeń do żywej nadziei, która wchodzi w 
miejsce smutku i rozpaczy. Odtąd umiera-
nie przestaje być porażką, desperacką 
kompromitacją i swoistym zgorszeniem, a 
ludzkie życie wyrywa się prawom ziem-
skiej czasoprzestrzeni. Nastał dzień, w któ-
rym przybywa odpowiedź z nieba. Jezus 
żyje! Zmienia się bieg historii. Kłamstwo 
poddaje się prawdzie, niesprawiedliwość 
sprawiedliwości, nienawiść miłości a 
śmierć ustępuje miejsce życiu. To wyjąt-
kowe Święto Świąt, jakie dziś przeżywamy 
uświadamia nam, że nasza ziemska droga 
to tylko zaledwie przystawka do nowej 
jakości. Nie takiej, jaką zapewniają nam 
wytwory współczesnej technologii 

spełniającej życzenia ziemskiej doczesno-
ści. Chrystus zmartwychwstając zapewnia 
nam coś, co nigdy nie będzie wychodzić z 
kręgów mody, nie będzie się nudzić ani 
starzeć Ta nowa generacja jest wybiciem 
się w górę ponad wszelkie postępy i tren-
dy ludzkiej wyobraźni. To technologia 
zbawienia, która ma podnieść komfort na-
szego patrzenia, byśmy raz na zawsze mo-
gli odczuć pełne zaspokojenie i radość w 
realiach zmartwychwstania. Tego nie za-
pewni nam nasza wyobraźnia, ale wiara w 
Chrystusa, który prawdziwie zmartwych-
wstał. Starajmy się docenić wartość Zmar-
twychwstania. Gdyby nie ono, nie byłoby 
dla nas sensownej perspektywy życia, 
wszystko sprowadzałoby się tylko do 
chwili. Ale Chrystus zmartwychwstał bo 
chciał odnowić nasze dziś i dać nam 
wieczne jutro. 
                                  Ks. Wojciech Kuliński 
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W tak szczególnym Dniu, gdy niebo 
ogłasza światu radosną nowinę o zba-
wieniu, a śmierć ustępuje miejsca życiu, 
pragniemy życzyć wam drodzy parafia-
nie, by ten wielki triumf jaki przeżywa-
my z okazji Świąt Wielkanocnych był 
okazją do prawdziwie chrześcijańskiej 
radości. To nie jest święto wiosny, pięk-
nie rozkwitającej się przyrody ani powro-
tu życia, jest to zaledwie oprawa w jaką 
wpisuje się to szczególne wydarzenie. 
Istotą tego czasu jest życie, które się ob-
jawiło w Jezusie Chrystusie Zmartwych-
wstałym. Nie tyle powrót życia, ale jego 
nowa forma. Wielkanoc to czas otuchy i 
nadziei. Życzymy wam przede wszyst-
kim wiele sił i mocy wychodzących z 
otwartego grobu Zmartwychwstałego 
Pana, zdrowia i tego na ciele i tego na 
duszy na życie wieczne. Oby ta wielka i 
radosna prawda zwycięstwa życia nad 
śmiercią rozprzestrzeniała się dzięki 
wam do jak największego grona ludzi 
zwłaszcza tych, którzy jej poszukują. Jeśli 
sami będziecie szczęśliwi to będziecie 
uszczęśliwiać Boga i nas.                                                                                   
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1. Z głęboką wiarą powtarzamy dzisiaj: Chrystus 

zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał! 

Niech paschalna radość sprawi, że staniemy się 

świadkami Zmartwychwstałego Pana każdego 

dnia. Zanieśmy tę radość w świat, w naszą co-

dzienność, aby dotarła do każdego ludzkiego serca. 

Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy błogo-

sławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 

Alleluja! 

2. Jutro Poniedziałek Wielkanocny, tzw. drugi 

dzień Świąt. Msze Święte będą sprawowane w po-

rządku niedzielnym. Swoje słowo, w formie listu, 

kieruje do nas Rektor Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego. Ofiary zbierane podczas Mszy Świętej 

zostaną przeznaczone na funkcjonowanie katolickich 

uczelni w naszym kraju. 

3. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Świę-

to Bożego Miłosierdzia, do którego przygotowuje-

my się przez codzienną nowennę odmawianą na 

zakończenie Mszy Świętych o godz. 18:00.  

W sobotę (22 IV), w wigilię Święta Bożego Miło-

sierdzia, o godz. 20.00 zapraszamy na adorację Naj-

świętszego Sakramentu, połączona z koronką do 

Bożego Miłosierdzia, uwielbieniem i indywidual-

nym błogosławieństwem.  

W Niedzielę Bożego Miłosierdzia (23 IV) o godz. 

15:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz 

koronka do Bożego Miłosierdzia, a następnie 

uczczenie relikwii św. Faustyny Kowalskiej. 

4. Serdecznie dziękujemy Wam, Drodzy Parafia-

nie, za Wasze duchowe przygotowanie do Świąt 

Wielkanocnych poprzez udział w rekolekcjach 

wielkopostnych oraz przystąpienie do sakramentu 

pokuty i pojednania. Dziękujemy za Waszą obec-

ność na obchodach Triduum Paschalnego i na ado-

racji w Ciemnicy i przy Grobie Pańskim. 

Słowa szczególnej wdzięczności kierujemy wobec 

osób, które poprzez swoje zaangażowanie przyczy-

niły się do przygotowania i przebiegu uroczystości. 

Dziękujemy: 

• Osobom, które brały czynny udział w litur-

gii; 

• Osobom, które pomagały przygotować 

Ciemnicę i Grób Pański; 

 

• Paniom za piękne dekoracje kwiatowe i 
posprzątanie świątyni; 
• Liturgicznej Służbie Ołtarza, Szafarzom, 
panom z Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper 
Fidelis” za przygotowanie liturgii i dyżury 
podczas adoracji; 

• Paniom z Parafialnego Zespołu Caritas; 

• Wszystkim tym, którzy swoją modlitwą 
wspomagali w tych dniach naszą wspólnotę 
parafialną. 

5. Msze Święte w tym tygodniu: 

• Msza Święta zbiorowa za zmarłych w czwartek 
(20 IV) o godz. 18.00. Intencje można składać w 
zakrystii 

• Msza Święta dla rodziców z doświadczeniem 
straty dziecka w sobotę (22 IV) o godz. 15.00. 

Później zapraszamy na spotkanie do salki. 
• Msza Święta o wiarę, nadzieję i  miłość dla 

czcicieli Bożego Miłosierdzia w sobotę(22 IV), 
w wigilię Świta Bożego Miłosierdzia, o godz. 
19.00.  

6. Spotkanie dla ministrantów w sobotę (22 IV) o 
godz. 11.00. 

7. Kandydaci do bierzmowania rozpoczynają we 
wtorek (18 IV) nowennę do Ducha Świętego 
przed uroczystością bierzmowania. Nowenna 
będzie odbywać się codziennie od wtorku, 18 
kwietnia, do środy, 26 kwietnia o godz. 19:30 w 
kościele. Obecność bezwzględnie obowiązko-
wa! 

8. Zapraszamy na katechezę dla dorosłych we wto-
rek (18 IV) o godz. 19.30 w sali parafialnej. Te-
mat spotkania: „Dowody na Zmartwychwstanie 
- czy da się to wytłumaczyć”. 

9. Dziękujemy za ofiary złożone w zeszłym tygo-
dniu na tacę, które zostaną przeznaczone na ce-
le inwestycyjne. Zebraliśmy 12 714 zł.  

10. Polecamy uwadze prasę katolicką: Gość Niedziel-
nego, Niedzielę i biuletyn parafialny Ave Maria za 

dowolną ofiarę. 

11. Polećmy Miłosierdziu Bożemu drogich nam 
zmarłych: ks. Jerzego, budowniczych, dobrodzie-
jów naszego kościoła. Dobry Jezu, a nasz Panie… 
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 PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY, 17 KWIETNIA 2017 R. 

6.30 † Rodzice: Marianna i Piotr Walasik oraz dziadkowie z obojga stron 
8.00 † Stanisław i Alina 

9.30 
1) † Ludwik Karcz i rodzice z obojga stron 
2) † Teresa Anczakowska 

11.00 Dziękczynna z okazji 13. Rocznicy ślubu Małgorzaty i Pawła z prośbą o Boże błog. dla całej rodziny  
12.30 † Janina Żakowiecka w 20. rocznicę ślubu 
14.00 † Ryszard Soból (Msza Święta gregoriańska) 
18.00 † Rodzice: Agnieszka, Jan, Bronisława (k), Józef oraz zmarli z rodziny Stolińskich i Czerwińskich 
19.30 † Paweł w 6. rocznicę śmierci, Piotr w 25. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

 WTOREK, 18 KWIETNIA 2017 R.  

7.00 † Urszula w 10. rocznicę śmierci, Bronisław, rodzice i rodzeństwo 

8.00 
† Pelagia Pawluć w kolejną rocznicę śmierci, Bolesław, dzieci: Albina, Franciszka (k), Wanda, Mieczysław, 
Henryk, Jan, Stanisław 

18.00 
1) †  Ryszard Soból (Msza Święta gregoriańska) 
2) † Bohaterowie zamordowani przez NKWD w Katyniu 1940 r. w tym Piotr Szajda 

19.00 
1) † Józef Butrym w 5. rocznicę śmierci oraz rodzeństwo z obojga stron  
2) † Danuta w 7. rocznicę śmierci oraz Jerzy w 2. rocznicę śmierci 

 ŚRODA, 19 KWIETNIA 2017 R. 

7.00 †  Eugenia, Bronisław, Jan Krzychowiec 

8.00 †  Mama Jadwiga w 10 rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny z obojga stron 

18.00 

1) †  Ryszard Soból (Msza Święta gregoriańska) 
2) Za śp. Bogdana Baranowskiego w 45. rocznicę śmierci, dziękczynna z okazji 63. rocznicy ślubu Genowefy 
i Wincentego Baranowskich oraz za 90 lat życia Genowefy z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF 
dla całej rodziny 

19.00 †  Henryk w 3 rocznicę śmierci oraz za rodziców z obojga stron 

 CZWARTEK, 20 KWIETNIA 2017 R. 

7.00 
1) †  Ryszard Soból (Msza Święta gregoriańska) 
2) †  Antoni w 43. rocznicę śmierci oraz Jerzy w 3. rocznicę śmierci 

8.00 O wypełnieni woli Bożej w małżeństwie 

18.00 †  Msza Święta zbiorowa za zmarłych 

19.00 †  Henryk Mosica w 5. rocznicę śmierci oraz Jędrzej Mosica w 2. rocznicę śmierci  

 PIĄTEK, 21 KWIETNIA 2017 R. 

7.00 
1) †  Józef w 1. rocznicę śmierci oraz rodzice i rodzeństwo  
2) †  Stefan w 31. rocznicę śmierci 

8.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Beaty w dniu urodzin 

18.00 
1) †  Ryszard Soból (Msza Święta gregoriańska) 
2)  †  Agnieszka Adamowska  

19.00 †  Za dusze w czyśćcu cierpiące 

 SOBOTA, 22 KWIETNIA 2017 R. 

7.00 Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski, opiekę MBF i Boże błogosławieństwo dla Ilony z okazji urodzin  

8.00 †  Ryszard Soból (Msza Święta gregoriańska) 

18.00 
1) †  Helena, Franciszek, Czesława (k), Feliks, Zefiryna i Marian 
2) †  Alina, Stefan Kijewscy oraz Marianna (k), Józef, Roman Maternowscy 

19.00 
1) †  Mąż Czesław w 7 rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron i Władysław 
2) O wiarę, nadzieję i miłość dla czcicieli Bożego Miłosierdzia 

 NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, 23 KWIETNIA 2017 R.  

6.30 †  Rodzice z obojga stron i chrzestni 

8.00 
1) †  Zmarli z obojga stron 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błog., dary Ducha Świętego i zdrowie dla ks. Wojciecha w dniu imienin  

9.30 Przebłagalna za grzechy rodzin Trzeciak, Miesikowskich i Lenkiewiczów 

11.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla rodziny Niewola 

12.30 
1) Za parafię  
2) Dziękczynna z okazji 20. rocznicy ślubu Adama i Dominiki 

14.00 
Przebłagalna za grzechy rodzinne z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Wojciecha i 
Marka oraz o opiekę MBF dla Marcela z okazji pierwszych urodzin 

18.00 
1) †  Zofia, Ignacy Szczęśni, Janina, Ignacy Kochanowscy oraz Wojciech Roszkowski 
2) †  Ryszard Soból (Msza Święta gregoriańska) 

19.30 †  Kamil, Jadwiga, Ireneusz, Ludwik i zmarli z rodziny 
 

 


