
Drodzy Parafianie!

  Miłosierdzie Boże to tak wielka miłość Boga do nas, że nie potrafił 
jej unieruchomić nawet grób. Niech trwający w Kościele Nadzwyczajny Rok Jubile-
uszowy Miłosierdzia stanie się dla Was okazją do pochylenia się nad istotą miłości, 
która jest prawdziwa wówczas, gdy jest darem z samego siebie.
 Z okazji świąt, w których wspominamy Wielką Noc zwycięstwa Jezusa nad 
śmiercią, składamy Wam najserdeczniejsze życzenia.
 Niech Chrystus Zmartwychwstały umacnia Was na drodze Waszej wiary: 
na drodze ciągłego powracania do domu Ojca; na drodze naśladowania miłości, 
która nie zna granic; na drodze miłosierdzia, które porusza nas do tego, by wycho-
dzić do innych z dobrą nowiną o tym, że Jezus żyje.
 Niech Maryja, Matka Miłosierdzia, Pani nasza Fatimska, wyprasza dla Was 
taką wrażliwość serca, która nie pozwoli przegapić Zmartwychwstałego przycho-
dzącego do Was w każdej chwili Waszego życia.
 Niech Wam Dobry Bóg hojnie błogosławi!
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ZE SŁOWA BOŻEGO NA NIEDZIELĘ 
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Dz 10,34a.37-43; Ps 118,1-2.16-17.22-23; Kol 3,1-4 lub 1 Kor 5,6b-8; J 20,1-9   

 Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Ma-
ria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc 
i przybyła do Szymona Piotra i 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 oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził 
Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednak-
że 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 pierwszy do 
grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On 
ma powstać z martwych.

HIPOTEZY NEGUJĄCE 
ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA

 Sprawa Jezusa, po ludzku sądząc, zakończyła się na Golgocie. Podobnie jak wielu 
świadków prawdy przed Nim i po Nim, padł Jezus ofiarą kłamstwa, przemocy i okrucień-
stwa. Powstają jednak pytania: jak wyjaśnić szybkie rozprzestrzenianie się wspólnot chrześci-
jańskich, które już u początków ogarnęły tysiące Żydów i pogan, jeśli Krzyż zamknął „sprawę 
Jezusa”? Jak wyjaśnić to, że głosi się w nich Ukrzyżowanego jako żyjącego i zwycięskiego 
Pana?
 Uczniowie Jezusa przekazali nam to wyjaśnie¬nie w wielu świadectwach, w któ-
rych wyróżniają się dwa słowa-klucze: egegertai (Pan „jest wskrzeszony”, „zmartwychwstał”) 
i ofthe (Pan „dał się widzieć”, „ukazał się”).
 Właśnie świadectwo o spotkaniach z Tym, który „został/ jest wskrzeszony” i „po-
zwolił/ dał się widzieć”, stało się podstawą radosnej i ufnej wiary Kościo¬ła w to, że Jezus 
Chrystus jest „wczoraj i dziś, ten sam na wieki” (Hbr 13,8) oraz że Jego ofiara została przyjęta 
jako ofiara za zbawienie świata. Św. Paweł wyraził tę wiarę ze szczególną dramaturgią: „A jeśli 
Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. 
[...]. Tymczasem Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli” (1 Kor 
15,14.20a).

PRÓBY WYJAŚNIENIA NATURALNEGO I ICH KRYTYKA

 Niezwykły fakt spotkania Ukrzyżowanego jako żyjącego Pana i wiary w Niego jako 
Pana i Boga wzbudzał i wzbudza pytania i kontrowersje. Szuka się „naturalnego” wytłuma-
czenia pustego grobu, podejrzewając uczniów o oszustwo i wskazując na rzekome niedopo-



wiedzenia, „nieścisłości” opisów:
  1) Nowy Testament wyrasta z wiary w Zmartwychwstałego, żyjącego Pa¬na. Nikt jednak nie 
widział Zmartwychwstania Jezusa, ale widział Go po Jego śmierci jako żywego.
  2) Pusty grób odkryły kobiety. Nie wiadomo jednak dokładnie, ile ich było.
  3) Odnotowano liczne spotkania Zmartwychwstałego. W świadectwach nie precyzuje się, 
ile czasu Jezus ukazywał się po Zmartwychwstaniu.
  4) Według św. Mateusza - jeśli nie liczyć krótkiej chrystofanii jerozolimskiej - Pan Jezus 
objawia się tylko raz - w Galilei; według św. Łukasza - w Je¬rozolimie albo w jej okolicach; 
według św. Jana - w Jerozolimie i w Galilei. Nie wiadomo więc precyzyjnie, gdzie dokonywały 
się chrystofanie.
  5) Opowieści o Zmartwychwstaniu zdają się być zapisami subiektywnych wizji świadków 
lub kompozycjami służącymi uzasadnieniu pierwszeństwa Apostołów we wspólnocie.
 Niekiedy w związku z tymi trudnościami, najczęściej zaś dla obrony niewiary, po-
jawiły się hipotezy usiłujące podważyć orędzie Kościoła o Zmartwychwstaniu. Już Ewan-
gelia według św. Mateusza (28, 11-15) relacjonuje świadome kłamstwo ówczesnych władz 
żydowskich: uczniowie wykradli zwłoki Jezusa. Później dokeci i niektóre prądy korynckie (I 
w.) oraz gnostycy (II w.) lansowali tezę, że Chrystus wcale nie przeszedł przez Krzyż, grób i 
nie zmar¬twychwstał, lecz - posiadając ciało pozorne - wstąpił ze stanu eonu ziemskie¬go 
do stanu uwielbienia. W czasach nowożytnych i współczesnych takich hi¬potez pojawiło się 
znacznie więcej. Wyróżniają się wśród nich hipotezy: oszustwa, letargu, wizji subiektywnych 
i krytyczno-literackie (ewolucji). 

HIPOTEZA OSZUSTWA

 Hipotezę oszustwa wysuwali już faryzeusze, ale za jej twórcę w czasach nowożyt-
nych uchodzi znany nam już H. S. Reimarus. Utrzymywał on, że opowiadania wielkanocne 
Ewangelii są tak zróżnicowane, iż nie sposób utworzyć z nich spójnej, logicznej całości. De-
ista niemiecki widział w tym wyraz świadomego oszustwa uczniów, którzy nie chcąc zrezy-
gnować z wygodnego życia wędrownych nauczycieli, wykradli zwłoki swego Mistrza oraz 
wymyślili pojawienia i polecenia Zmartwychwstałego.
 Hipoteza Reimarusa była wielokrotnie poprawiana i uzupełniana przez innych au-
torów. Według A. Meyera i Alfreda Loisy, Jezusa nie pochowano w należyty sposób, lecz 
wrzucono Jego zwłoki do jakiejś groty czy rozpadliny skalnej. Gdy po pewnym czasie nie 
można było ich zidentyfikować, pojawiła się wiara w zmartwychwstanie. W Baldensperger 
wysunął w latach trzydzie¬stych hipotezę „podwójnego pogrzebu”. Ze względu na zbliżający 
się szabat nie było rzekomo czasu na właściwe pochowanie zwłok Jezusa. Dlatego złożo¬no 
je do prowizorycznego grobu. Po szabacie Józef z Arymatei zabrał ciało i pogrzebał na dobre. 
Gdy kobiety przyszły na miejsce pierwotnego pochów¬ku, zastały pusty grób.
 Hipoteza ta odżyła w wielu współczesnych „literackich” czy fantastyczno¬-nauko-
wych ujęciach życia Jezusa. Według G. Moore’a, D. H. Lawrencea, R. Gravesa, H. Schonfielda, 
D. Jojce’a, N. Notowitscha Jezus w jakiś natural¬ny sposób przeżył swoje ukrzyżowanie i bądź 
kontynuował życie nauczyciela na przykład w Indiach, bądź zmienił kompletnie charakter 
swojej egzystencji

Krytyka

 Można tworzyć rozmaite schematy odczytania rzeczywistości, ale trzeba się też 



pytać, jak przystają one do tej rzeczywistości. Wyolbrzymianie różnic w opisach wielkanoc-
nych, bez liczenia się z ich perspektywą teologiczną i z wielością tradycji, ma wszelkie zna-
miona „oszustwa” ze strony naukowca, który zresztą sam kieruje ostrze krytyki przeciwko 
sobie:
  • Czy naprawdę Apostołowie mogli dokonać wspólnej akcji kradzieży zw¬łok i zbiorowego 
kłamstwa, jeśli w opisach jest tyle nieuzgodnionych różnic i perspektyw? Dlaczego w takim 
razie nie uzgodnili również prze¬kazów?
  • Czy wiara w Zmartwychwstanie Jezusa, która od początku pociągnęła za sobą i zafascyno-
wała tysiące ówczesnych Żydów, mogła opierać się na oszustwie?
  • Jak zrozumieć rzekome wyrafinowanie i przebiegłość Apostołów w zestawieniu z męczeń-
ską śmiercią wielu spośród nich? Czy Jakub, Piotr, Paweł oddawali życie za oszustwo?
  • Na czym opierają się Loisy, Meyer i Baldensperger? Na tajnych dokumentach? Na objawie-
niach prywatnych? Źródła, którymi dysponujemy, nie mówią o nieznanym grobie, podwój-
nym pogrzebie czy wędrówkach Jezusa do Indii.

HIPOTEZA LETARGU

 Jak już zauważyliśmy, w starożytności dokeci i manichejczycy głosili po¬gląd o 
pozornym cierpieniu i zmartwychwstaniu Jezusa. Pogląd ten odżył w koncepcji H. G. E. 
Paulusa (+1851), zdaniem którego Mistrz z Nazaretu umarł pozornie, a jego wyjście z grobu 
było tylko przebudzeniem się z letargu wskutek balsamowania ciała, chłodu panującego w 
grobowcu i trzęsienia ziemi. Także współczesna autorka australijska Barbara Thiering („Jesus 
the Man”, 1992) w swojej „rekonstrukcji” życia Jezusa (rzekomego qumrańczyka, póź¬niej 
zeloty) utrzymuje, że został On odratowany przez uczniów z letargu na krzyżu, wyleczył się, 
miał dzieci, odwiedził Rzym i jako siedemdziesięcioletni mężczyzna zszedł z tego świata.

Krytyka

 Hipoteza Paulusa i Thiering ignoruje wszystkie istotne szczegóły historycz¬ne, któ-
re wskazują na rzeczywistą śmierć Jezusa na krzyżu. D. R Strauss (+1873), sam zdecydowany 
przeciwnik orędzia paschalnego Kościoła, wysu¬nął przekonujące argumenty contra: „Czło-
wiek na wpół umarły, który z tru-dem wygramolił się z grobu i ledwie poruszał się po ziemi, 
który potrzebował opieki lekarskiej i bandaży, nie mógł żadną miarą wzbudzić w uczniach 
prze¬konania, że jest zwycięzcą śmierci i grobu; a to przekonanie było podstawą ich później-
szych wystąpień. Taki powrót do życia osłabiłby tylko wrażenie, jakie Jezus wywarł na nich 
swoim życiem i śmiercią. Zakończyłby się on co najwyżej jakimś wspomnieniem, ale nigdy 
nie mógłby przemienić ich smutku w uniesienie ani podnieść ich szacunku do uwielbienia”.

HIPOTEZA WIZJI SUBIEKTYWNYCH (HALUCYNACJI)

 Przedstawił ją ten sam D. R Strauss w książce „Życie Jezusa krytycznie opracowane”. 
Jej zwolennikiem był także E. Renam autor „Życia Jezusa”. Według tej hipotezy, Zmartwych-
wstanie nie jest faktem historycznym, lecz ideą – porządek naturalny zna tylko życie i śmierć. 
Strauss odwołuje się do uproszczonego kryterium hermeneutyczne¬go: prawdziwe są tylko 
opisy potwierdzone we wszystkich czterech Ewange¬liach. W rezultacie stwierdza, że ponie-
waż to kryterium zgodności zawodzi w przypadku narracji o chrystofaniach, należy odrzucić 
realność Zmartwychwstania. Historycznie potwierdzona jest śmierć Jezusa, natomiast opo-



wieść paschalna jest produktem subiektywnych przeżyć, wizji uczniów. Na czym po¬legały 
te wizje, sugestywnym językiem opisał E. Renam: „W niedzielę rano, wszystkie niewia¬sty 
udały się do grobu, a pierwsza Maria Magdalena. Kamień był odwalony, a zwłok nie znala-
zły na miejscu, na którym zostały złożone. Równocześnie poczęły krążyć wśród chrześcijan 
najdziwniejsze pogłoski. Lotem błyskawicy rozeszło się pomiędzy uczniami: «zmartwych-
wstał!». Miłość jest zawsze mat¬ką łatwowierności. Co się stało? [...] Czy zwłoki jego skrycie 
wyniesiono, czy też potem ów wiecznie łatwowierny entuzjazm wytworzył owe opowiadania, 
które utrwaliły wiarę w jego zmartwychwstanie? Tradycje są tu zbyt sprzecz¬ne, nigdy tego 
nie dociekniemy Powiedzmy tymczasem, że żywa imaginacja Marii Magdaleny odegrała w 
tej sprawie rolę główną. Boska potęgo miłości! Święte czasy, skoro zachwyt jasnowidzącej 
daje światu zmartwychwstałego Boga”.
 Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku ukazała się praca protestanckiego 
biblisty Gerda Lademanna: „Zmartwychwstanie Jezusa. Historia, doświadczenie, teologia”. 
Autor analizuje w niej nowotestamentalne świadectwa o Zmartwychwstaniu i dochodzi do 
wniosku, że wiara wielkanocna opiera się na wizjach Pawła i Piotra, które wywołały „zaraźli-
wie” inne wizje.
 W punkcie wyjścia Ludemann podkreśla, że pragnie porzucić „chrystologiczno-
-dogmatyczny” i „kościelno-apologetyczny sposób argumentacji” i za¬miast tego „czysto hi-
storyczno-empirycznie” pytać o źródła wiary wielkanoc¬nej. Takiej właśnie „analizie” pod-
daje 1 Kor 15,5-7. Uważa, że w wyjaśnieniu tego najstarszego opisu objawień trzeba oprzeć 
się na Pawłowych relacjach „wydarzenia pod Damaszkiem” (1 Kor 9,1; Ga 1,15n; Flp 3,8; 2 
Kor 4,6; por. Dz 9). „Przed-Pawłowa tradycja” z 1 Kor 15,5-7 i zasygnalizowane relacje są - 
jego zdaniem - tego samego typu i dlatego Paweł ujmuje je paralelnie w ostatnim wersecie 1 
Kor 15,3n („w końcu ukazał się i mnie jako poronione¬mu płodowi”).
 Wydarzenie spod Damaszku, kontestuje Ludemann, spełnia wszystkie kryteria 
tego, co nazywamy „wizją” - widzenia osób, rzeczy lub scen, którym nie odpowiada obiek-
tywna rzeczywistość, ale które według przeżywających je pochodzą z innego, niewidzialnego 
świata. W tym sensie wyrażenie: „objawił się im” oznacza dla Ludemanna: „oglądali Go w 
wizjach, którym nie odpo¬wiada żadna pozasubiektywna treść”.
 Wychodząc z tych założeń, Ludemann rekonstruuje psychogram rzekome¬go wi-
zjonera Pawła: łączy oślepnięcie Apostoła opisane w Dz 9 z jego choro¬bą wspomnianą w 
2 Kor 12,8 i diagnozuje go jako podatnego na ekstazy (patologicznego) histeryka. Jeszcze 
przed „wydarzeniem spod Damaszku” Apostoł miał przeżywać podświadomy „konflikt z 
Prawem”, łączący się u nie¬go z „kompleksem Chrystusa”. To, co przeżywał podświadomie, 
„wyładowy¬wał” w prześladowaniu chrześcijan - ostateczna kompensacja dokonała się w 
„wizji Chrystusa”.
 Także „wizja Piotrowa”, od której - z wyjątkiem Pawłowej - zależą rzeko¬mo 
wszystkie inne, da się, zdaniem Ludemanna, wyjaśnić psychologicznie jako „przepracowanie 
winy”. Przeżywając dogłębnie przesłanie Jezusa i Jego śmierć, Piotr - w wizji żyjącego Pana - 
odniósł do siebie uosobioną w Chry-stusie łaskę przebaczającego Boga. Słowo Jezusa zostało 
przez niego przyjęte jako ożywiająca moc, poczucie winy zaś zostało „rozładowane” w wizji 
spo¬tkania Zmartwychwstałego. Wizja ta zadziałała zaraźliwie - także „krąg Dwunastu” uj-
rzał Jezusa.

  



Krytyka

 Zasadniczą słabością tej hipotezy jest jej „subiektywna wizja” Zmartwychwstania, 
wynikająca z poszukiwania tylko tego, co pragnie się znaleźć. Należy liczyć się przynajmniej 
z podstawowymi danymi oraz być otwartym na to, czego się nie zakłada:
  • Relacje paschalne, zwłaszcza katechezy, są powściągliwe i trudno porównywać je z opo-
wiadaniami snów czy halucynacji. „Ewangelie są dalekie od pokazania nam wspólnoty opa-
nowanej jakąś mistyczną egzaltacją; prze¬ciwnie pokazują uczniów zasmuconych («zatrzy-
mali się smutni»: Łk 24,17) i przerażonych. Dlatego nie uwierzyli oni pobożnym kobietom 
wracającym od grobu i «słowa te wydały im się czczą gadaniną» (Łk 24,11). Gdy Jezus uka-
zuje się Jedenastu [...], «wyrzuca im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go 
zmartwychwstałego»” (Mk 16,14).
  • We wszystkich opisach powtarza się jeden motyw: Apostołowie po śmierci Jezusa byli 
przestraszeni, wielu wątpiło, a inni spodziewali się zupełnie innego obrotu sprawy Mesjasza 
(„A myśmy się spodziewali”). „Uczniowie - argumentuje się w Katechizmie Kościoła Ka-
tolickiego - wąt¬pią nawet wtedy, gdy stają w obliczu samego Jezusa Zmartwychwstałego, 
tak bardzo wydaje się im to niemożliwe; sądzą, że widzą ducha. [...] Jest więc bezpodstawną 
hipoteza, według której Zmartwychwstanie byłoby «wytworem» wiary (czy łatwowierności) 
Apostołów. Przeciwnie, ich wiara w Zmartwychwstanie zrodziła się - pod działaniem łaski 
Bożej - z bez¬pośredniego doświadczenia rzeczywistości Jezusa Zmartwychwstałego”.
  • Wizje są według badaczy tego nurtu rzekomym skutkiem entuzjazmu mesjańskiego, który 
ogarnął grono uczniów. Dlaczego jednak nie mogło być inaczej? W licznych i zróżnicowa-
nych świadectwach uczniowie podkreślają, że inicjatywa chrystofanii należała nie do nich, 
ale do Jezusa, co oddaje na przykład struktura gramatyczna ofthe (Pan „dał/ pozwolił się 
widzieć”, „ukazał się”).
  • Według większości świadków Zmartwychwstały objawił się ich zdumionym oczom już 
„trzeciego dnia”, a nie po jakimś długim okresie konflik¬tów wewnętrznych, przepracowy-
wania winy itp.
  • W kategoriach ówczesnej wiary i oczekiwań żydowskich nie mieściło się zmartwychwsta-
nie Mesjasza, a potępiony i ukrzyżowany Jezus wydawał się opuszczony i przeklęty przez 
Boga. Tylko Zmartwychwstanie (a nie halucynacje) mogło uzdolnić uczniów do radykalnej 
zmiany postawy, wzbudzenia wiary i zaangażowania w misję chrześcijańską.
  • Czy św. Piotr i św. Paweł, dwie główne postacie rodzącego się chrześcijaństwa, osoby tak 
zróżnicowane pod względem osobowościowym, inte¬lektualnym i środowiskowym, to - je-
den - histeryk, a drugi - człowiek nie radzący sobie z poczuciem winy?
  • Ludemann, podobnie jak ongiś Strauss, oskarża o fundamentalizm wszystkich, którzy liczą 
się z możliwością specjalnego działania Boga w dziejach i łączą z Wielkanocą coś innego niż 
„psychogenne wizje”. Wiara nadnaturalna jest według niego naiwnością, a orędzie paschalne 
Nowego Testamentu stanowi rezultat chorej psychiki uczniów. Czy nie jest raczej naiwnością 
powrót do założeń i tez pozytywizmu minionego wieku? 
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INTENCJE MSZALNE

WTOREK  29 marca 2016 r.
7.00 Dziękczynna w 35. rocznicę ślubu z prośbą o błog. Boże na kolejne lata
8.00 ++ Małgorzata i jej rodzice

18.00 1) ++ Jan Kunkel (r. śm.) i Marta Kunkel oraz dziadkowie z ob. stron
2) ++ Rodzice: Genowefa i Wacław oraz brat Jerzy i siostra Janina

19.00 + Wiesława Domańska (2. r. śm.)
ŚRODA   30 marca 2016 r.

7.00 O zdrowie dla Alicji
8.00 ++ Adam i Janusz oraz rodzice z ob. stron

18.00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże, opiekę MBF i zdrowie z okazji 30. rocznicy ślubu 
Teresy i Wiesława oraz o opiekę Bożą dla rodziny

19.00 Dziękczynno-błagalna w rocznicę urodzin Hanny
CZWARTEK   31 marca 2016 r.

7.00 + Bronisław Kalinowski
8.00 W pewnej intencji
18.00 + Jan Lewandowski (14. r. śm.)
19.00 ++ Paulina (73. r. śm.) oraz rodzice z ob. stron

PIĄTEK   1 kwietnia 2016 r.
7.00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MBF dla ks. Wojciecha

8.00 Msza Św. wynagradzająca Bożemu Sercu za grzechy i zniewagi, jakie spotykają Je w Naj-
świętszym Sakramencie

17.00 + Tadeusz Panasko (m-c po pogrzebie)
18.00 + Maurycy Ochylski
19.00 + Łucja

SOBOTA   2 kwietnia 2016 r. 
7.00 ++ Ignacy i Joanna Makomascy
8.00 Msza wynagradzająca

18.00 1) + Ludwik Mianecki (od sąsiadów)
2) ++ Anna (64. r. śm.), Stanisław, Teodozja oraz Michał

19.00 ++ Rodzice: Alina i Stefan Kijewscy oraz Marianna i Józef Maternowscy
NIEDZIELA    3 kwietnia 2016 r.

6.30 ++ Rodzice, dziadkowie, chrzestni ob. stron oraz zmarli z rodzin ob. stron
8.00 Żywy Różaniec

9.30 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże, opiekę MBF i zdrowie przez wstawiennictwo św. Jana 
Pawła II dla rodzin: Trzeciaków, Miesikowskich i Lenkiewiczów

11.00 ++ Adam i Artur Kozłowscy
12.30 Za parafię

14.00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże, opiekę MBF i zdrowie przez wstawiennictwo św. Jana 
Pawła II dla Barbary i Tadeusza oraz ich dzieci z rodzinami

18.00 Rez.
19.30 O opiekę MBF i błogosławieństwo dla rodziny Niewolów
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KONKURS DLA DZIECI
Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w niedzielę, 3 kwietnia, przed Mszą 
Św. o godz. 11:00. Na koniec Mszy Św. wylosujemy zwycięzcę konkursu.

KTO USTANOWIŁ  ŚWIĘTO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA?

ODPOWIEDŹ:

IMIĘ I NAZWISKO:

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Święto Bożego Miłosierdzia, do którego przygo-
towujemy się przez codzienną nowennę odmawianą na zakończenie Mszy Świętych o godz. 
18:00. W Niedzielę Bożego Miłosierdzia o godz. 15:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu 
oraz koronka do Bożego Miłosierdzia, a następnie uczczenie relikwii św. Faustyny Kowalskiej.
2. 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.
Słowa szczególnej wdzięczności kierujemy wobec osób, które poprzez swoje zaangażowanie przy-
czyniły 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.
3. Kandydaci do bierzmowania rozpoczynają we wtorek nowennę do Ducha Świętego przed 
uroczystością bierzmowania. Nowenna będzie odbywać się codziennie od wtorku, 29 marca, do 
środy, 6 kwietnia, o godz. 19:30 w kościele. Obecność bezwzględnie obowiązkowa!
4. Spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. w czwartek o godz. 
19:30 w kaplicy Matki Bożej.
5. W piątek, 15 kwietnia, odbędzie się w naszej parafii Wieczór Modlitwy Młodych. Spodziewa-
my się przyjazdu około tysiąca młodych osób. Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą o upiecze-
nie ciast na to wydarzenie. Osoby zainteresowane pomocą prosimy o zgłoszenie się do zakrystii 
lub do ks. Mateusza.
6. Zbliżają się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Do naszej diecezji również przyjedzie część 
pielgrzymów. Dlatego zwracamy się do Was, Drodzy Parafianie, z prośbą o otworzenie drzwi swo-
ich domów i ugoszczenie pielgrzymów (nocleg oraz śniadanie i kolacja) w dniach 20-25 lipca. 
Spodziewamy się ludzi młodych, w wieku 15-35 lat. Więcej informacji na ulotkach wyłożonych 
pod chórem lub u ks. Mateusza.


