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ZE SŁOWA BOŻEGO NA NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA
Dz 10, 34a. 37-43; Ps 118, Kol 3, 1-4; 1 Kor 5, 6b-8; ; 1 Kor 5, 7b-8a; 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. 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 nachy-

lił 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.
J 20, 1-9

KOMENTARZ

Dziś po raz kolejny w życiu dotykamy największej tajemnicy i prawdy,
jaka wpisana jest w naszą wiarę. To fakt
Zmartwychwstania Jezusa, który uroczyście świętujemy. Uznajemy często
Chrystusa historycznego, ale wielu z
nas, nawet chodzących do Kościoła ma
ogromny problem z wiarą w Jezusa,
który zmartwychwstał i żyje w Kościele.
Świat nam mówi, że to co się dzieje w
Eucharystii to jest bajka, wmawiając, że
Kościół jest niepotrzebny. Takie działanie jest wymierzone przede wszystkim
w nas, byśmy stracili swoją wiarę a
wiara w Jezusa zmartwychwstałego nie
jest łatwa. Apostołowie, którzy widzieli
mnóstwo cudów, będąc blisko Jezusa
Chrystusa mieli później ogromny pro-

blem z uwierzeniem w to, że Jezus żyje.
Chrystus zmartwychwstając pokazał
nam, że to On ma władzę nad wszystkim a nie diabeł, że nie zło rządzi światem, chociaż jeszcze się panoszy. Ani nasze grzechy, ani niemoce czy jakakolwiek zatwardziałość nie są w stanie zatrzymać Chrystusa w grobie, bo Jego
Miłość jest o wiele bardziej potężna niż
nasz grzech. Bóg przez zmartwychwstanie Swojego Syna odpowiada demonowi, który kpi z naszych wysiłków,
wiary i niezdolności do miłości, ogłaszając, że do Niego należy ostatnie słowo i
decyzja. A decyzją i wyborem Boga jest
to, aby nas zbawić, bo mimo naszych
pragnień tego doczesnego świata wogóle do niego nie pasujemy. Ks. Wojciech
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KONKURS DLA DZIECI
Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w Niedzielę przed Mszą Świętą o
godzinie 11.00. Na koniec Mszy Świętej wylosujemy zwycięzcę konkursu.
PYTANIE: Kto był świadkiem Zmartwychwstania Jezusa?
ODPOWIEDŹ:
IMIĘ I NAZWISKO:

„ZSTĄPIŁ DO PIEKIEŁ”
Ból Wielkiego Piątku i radość zmartwychwstania sprawia, że nie zwracamy
ostatecznie uwagi na inne wydarzenie, jakim było zstąpienie do piekieł. Bardzo
długo w świadomości starożytnych utrzymywał się obraz świata – kosmosu trójkondygnacyjnego. Najwyższą sferą było niebo.
Następna niższa sfera to ziemia, miejsce
życia ludzi. Najniższą zaś sferą było podziemie, otchłań, pieczara, czeluść piekielna
– miejsce przebywania nie tylko umarłych,
ale także szatana. Biblia nazywa to miejsce
szeolem, hadesem albo tatarem. Pierwotnie nie znano podziału na piekło i otchłań.
Na skutek grzechu pierworodnego w otchłani znajdowali się wszyscy zmarli, którzy zachowali wiarę w Boga, lecz utracili
prawo do zbawienia w sensie doświadczenia Boga. Niebo zostało zamknięte nawet
dla ludzi sprawiedliwych i bogobojnych,
oni wszyscy czekali na zbawienie. Nie cierpieli, ale też nie uczestniczyli w radości
zbawionych. Natomiast piekło to miejsce
dla tych, co świadomie od Boga się odwró-

cili, Oni nigdy nie będą Go oglądać. Jakoś
trudno sobie wyobrazić, że Chrystus, który
nigdy nie popełnił żadnego grzechu,
miałby coś wspólnego z piekłem. Zstąpienie do piekieł to prawda wiary, która jest
ściśle związana z tajemnicą Męki Pańskiej,
śmierci i pogrzebania. Jezus nie zstąpił do
piekieł, by wyzwolić potępionych, ani żeby
zniszczyć piekło potępionych, ale by wyzwolić sprawiedliwych, którzy Go poprzedzili. Śmierć Jezusa jest naszym zwycięstwem, ponieważ jest „śmiercią Głowy”,
której jesteśmy członkami. Zbawiciel stoi
na rozbitych wrotach piekła, które zostały
ułożone nad otchłanią w kształcie krzyża.
Do otchłani wpadają łańcuchy, kajdany i
inne symbole niewoli oraz śmierci. Jezus
wyprowadza najpierw Adama, a także
Ewę, przedstawicieli całej ludzkości, a w
dalszej kolejności wszystkich sprawiedliwych. „Chrystus powstał z martwych,
przez swoją śmierć zwyciężył śmierć, dając
życie tym, którzy są w grobach.
Ks. Henryk Krukowski

MYŚL NA TYDZIEŃ
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
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 codzienność, aby dotarła do
każdego ludzkiego serca. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy błogosławionych
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Alleluja!
2. Jutro Poniedziałek Wielkanocny, tzw. drugi
dzień Świąt. Msze Święte będą sprawowane
w porządku 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
Święto Bożego Miłosierdzia, do którego
przygotowujemy się przez codzienną nowennę odmawianą na zakończenie Mszy
Świętych o godz. 18:00.
4. W Niedzielę Bożego Miłosierdzia (23 IV) o
godz. 15:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu połączone z koronką do Bożego
Miłosierdzia, a następnie uczczeniem relikwii św. Faustyny Kowalskiej.
Tego dnia zbierane będą ofiary do puszek na
potrzeby Caritas Archidiecezji Gdańskiej
oraz na wsparcie działań na rzecz osób ubogich i potrzebujących.
5. Serdecznie dziękujemy Wam, Drodzy Parafianie, za Wasze duchowe przygotowanie do
Świąt Wielkanocnych poprzez udział w rekolekcjach wielkopostnych oraz przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania.
Dziękujemy za Waszą obecność na obchodach Triduum Paschalnego i na adoracji w
Ciemnicy i przy Grobie Pańskim.
6. Słowa szczególnej wdzięczności kierujemy
wobec osób, które poprzez swoje zaangażowanie przyczyniły się do przygotowania i
przebiegu uroczystości. Dziękujemy:
•
Osobom, które brały czynny udział
w liturgii;
•
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.

7.
•

•

•

W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne kwietnia:
I czwartek miesiąca - Wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa o powołania o
godz. 17.00; Msza Święta za kapłanów i o powołania kapłańskie o godz. 18:00;
I piątek miesiąca - spowiedź od godz. 7:00 i od
godz. 17:00. Msza Święta dla dzieci o godz.
17:00. Nabożeństwo pierwszopiątkowe o godz.
7.30 i 18.30;
I sobota miesiąca – różaniec wynagradzający
NSM o godz. 7:30, Msza Święta wynagradzająca o godz. 8:00, a po niej pierwszosobotnie
rozważanie. Tego dnia kapłani odwiedzą swoich chorych z posługą sakramentalną. Ks. Andrzej swoich chorych odwiedzi wyjątkowo w
piątek (6 IV).

8. W poniedziałek 2 kwietnia zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu z uwielbieniem
Chrystusa Zmartwychwstałego na godz. 20:30 do
kaplicy MBF.
9. Msza Święta o wiarę, nadzieję i miłość dla czcicieli Bożego Miłosierdzia w piątek (6 IV) o godz.
19.00. Po Mszy świętej zapraszamy na Drogę Światła – nabożeństwo, podczas którego rozważa się 14
spotkań ze Zmartwychwstałym Chrystusem. Nabożeństwo zostało wymyślone przez św. Jana Pawła II i
ma stanowić kontynuację Drogi Krzyżowej.
10. Ofiary złożone na tacę w przyszłą niedzielę (8
IV) zostaną przeznaczone na cele inwestycyjne.
11. Polecamy uwadze prasę katolicką: Gość Niedzielnego, Niedzielę i biuletyn parafialny Ave Maria za dowolną ofiarę.
12. Jest już dostępny kwietniowy, świąteczny numer miesięcznika U Pani Fatimskiej. W najnowszym
numerze znajdują się: artykuły dotyczące Miłosierdzia Bożego, Eucharystii i tajemnicy Zmartwychwstania, wywiad z archidiecezjalnym egzorcystą ks.
Andrzejem Kowalczykiem, opis życia bł. Celestyny
Faron, oraz rozważanie na temat polskiej tolerancji
religijnej a także inne ciekawe artykuły i modlitwy.
Naszą gazetkę parafialną można nabyć u ministrantów przy wyjściu z kościoła oraz w zakrystii. Cena
czasopisma to minimum 2 zł.
13. Polećmy Miłosierdziu Bożemu drogich nam zmarłych: ks. Jerzego, budowniczych, dobrodziejów naszego kościoła oraz zmarłych z naszych rodzin. Dobry Jezu, a nasz Panie…
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INTENCJE MSZAL
6.30
8.00
9.30
11.00
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14.00
18.00
19.30
7.00
8.00
18.00
19.00
7.00
8.00
18.00
19.00
7.00
8.00
18.00
19.00
7.00
8.00
17.00
18.00
19:00
7.00
8.00
18.00
19.00
6.30
8.00
9.30
11.00
12.30
14.00
18.00
19.30
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PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY, 2 KWIETNIA 2018 R
† Teresa Anczakowska w 2. rocznicę śmierci
† Rodzice: Marianna (k), Józef, brat Robert oraz bratowa Hanna
1) † Stanisław, Alina
2) † Józefa (k) Filipczak w 1. rocznicę śmierci
† Rodzice: Marianna (k), Cezary; Bracia: Stanisław w 10. rocznicę śmierci oraz Feliks
† Stefan, babcia Weronika, dziadek Jan, Bolesław
† Anna w 66. rocznicę śmierci, Stanisław, Maria i Teresa
† Jan w 37. rocznicę śmierci, Joanna, Gertruda, Elżbieta, Janina, Scholastyka oraz zmarli z rodziny
† Edmund w 1. rocznicę śmierci
WTOREK, 3 KWIETNIA 2018 R.
† Jakub i Kunegunda Makomscy
O dary Ducha Świętego, opiekę MBF, zdrowie i potrzebne łaski dla Wiktora, Tomasza i Aleksandry
1) † Jan Lewandowski w 16. rocznicę śmierci
2) † Aleksandra Grodel w miesiąc po śmierci
† Mąż Janusz, syn Adam oraz zmarli z rodziny z obojga stron
ŚRODA, 4 KWIETNIA 2018 R.
O dary Ducha Świętego, opiekę MBF, zdrowie i potrzebne łaski dla Wiktora, Tomasza i Aleksandry
1) † Rodzice: Kazimiera (k) i Kazimierz oraz siostra Alicja
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Alfonsa i Jadwigi
Peplińskich z okazji 51. rocznicy ślubu
† Józefa (k) Krawczykiewicz
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Jana Lickiewicza w 90.
rocznicę urodzin
CZWARTEK, 5 KWIETNIA 2018 R. – I CZWARTEK MIESIĄCA
† Grzegorz w 39. rocznicę śmierci oraz Agnieszka
1) W intencji Bogu wiadomej z prośbą o opiekę św. Rity
2) O dary Ducha Świętego, opiekę MBF, zdrowie i potrzebne łaski dla Wiktora, Tomasza i Aleksandry
O powołania kapłańskie
O Boże błogosławieństwo, opiekę MBF oraz potrzebne łaski dla Anny i Piotra na nowo rozpoczętej
drodze pożycia małżeńskiego
PIĄTEK, 6 KWIETNIA 2018 R. – I PIĄTEK MIESIĄCA
† Tadeusz Kaniecki w 2. rocznicę śmierci oraz Piotr i Mirosława (k)
Msza święta wynagradzająca Bożemu Sercu za grzechy i zniewagi, jakie spotykają je w Najświętszym
Sakramencie
† Dariusz Siemianowski w 24. rocznicę śmierci, Jan, Maria Firke, Brunon, Helena Roczniok
Dziękczynna z prośbą o Boże bł., opiekę MBF i zdrowie dla Teresy Sulich w 85. rocznicę urodzin
1) O wiarę, nadzieję i miłość dla czcicieli Bożego Miłosierdzia
2) † Eugenia w 10. rocznicę śmierci, Wacław w 19. rocznicę śmierci oraz dziadkowie z obojga stron
SOBOTA, 7 KWIETNIA 2018 R. – I SOBOTA MIESIĄCA
† Wanda Helena Nadolska w miesiąc po śmierci
Msza święta wynagradzająca
1) † Stanisław Tłustochowicz
2) † Stanisław i Alina
Dziękczynno-błagalna w dniu urodzin ks. Czesława Hybla
NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, 8 KWIETNIA 2018 R.
Za parafię
1) † Rodzice z obojga stron, dziadkowie, chrzestni, zmarli z rodziny z obojga stron
2) Przebłagalna z prośbą o przebaczanie grzechów rodziny oraz o Boże błogosławieństwo dla Marka i
Małgorzaty z rodzinami
Przebłagalna za grzechy rodzin Trzeciaków, Miesikowskich oraz Lenkiewiczów
O wypełnienie woli Bożej w rodzinie
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Łukasza w 18. rocznicę
urodzin
† Zofia, Ignacy Szczęśni; Janina, Ignacy Kochanowscy oraz Wojciech Roszkowski
O Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla rodziny Niewola
† Wanda Przytarska, Damazy, Edward i Piotr

