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CZYTANIA LITURGICZNE

CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH
(Dz 10, 34a. 37-43)
Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei,
przemówił: Przekonuję się, że Bóg naprawdę
nie ma względu na osoby. Wiecie, co się działo
w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie,
który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu,
którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą.
Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze
czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli
pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami
wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i
w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na
drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam,
wybranym uprzednio przez Boga na świadków,
którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwych-

OG£OSZENIA PARAFIALNE

Porz¹dek niedzielnych Mszy œw. w koœciele:
7.00, 8.30, 10.00-dla m³odzie¿y, 11.30-dla dzieci,
13.00, 18.00.
Kancelaria parafialna czynna od poniedzia³ku do
soboty w godzinach: 9.00-11.00 oraz od 16.0018.00. Telefon do kancelarii 789-21-05.
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RADIO MARYJA na fali 89,1 FM
RADIO ŒWIÊTY JÓZEF na fali 96,5 FM
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Intencje mszalne od 23.03. do 30.03.2008 r.
Niedziela 23.03. – ZMARTWYCHWSTANIE
PAŃSKIE
6:00 Za Parafian.
6:00 + Mariana Kasprzaka (gr. 22).
10:00 Dz.-bł. w 35 r. ślubu Krystyny i Janusza
Chodakowskich.
10:00 + Wacława Zawadę.
11:30 + Janinę Budną (7 r. śm.), Józefa Ornata,
Annę Makarewicz.
13:00 + cr. Zakrzewskich, Zalewskich i Hagenów.
13:00 Ślub: Krzysztof i Aneta.
18:00 Dz.-bł. w 18 r. urodzin Marcina Dębały.
Poniedziałek 24.03. – w Oktawie Wielkanocy
7:00 Zuzanny i Henryka Wasążników w 45 r.
ślubu i o Boże błog. i wszelkie potrzebne łaski
dla Jubilatów i cr.
7:00 + Mariana Kasprzaka (gr. 23).
8:30 + Roberta i Witolda Jarkiewiczów cr. Jarkiewiczów, Stanisława, Leopolda i Sabinę Michalskich, cr. Michalskich.
8:30 Dz.-bł. Izabeli i Polikarpa Paduchów w 60
r. ślubu z prośbą o dalsze Boże błog. dla Jubilatów i cr.
10:00 + Mikołaja i Stanisławę (1 r. śm.) Kostków.
11:30 + Jerzego Chudzika (7 r. śm.), Annę i
Władysława Chudzików, Marię i Kazimierza
Mucha, Helenę Bytniewską.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
wstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać
świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych
i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym,
że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię
otrzymuje odpuszczenie grzechów.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA
APOSTOŁA DO KOLOSAN (Kol 3, 1-4)
Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z
martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie
przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga.
Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na
ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest
ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże
Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim
ukażecie się w chwale.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA (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 i
do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła
do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie
13:00 + Władysława Krajewskiego i jego rodziców, Jana, Janinę i Mariannę Kondejów, Helenę
Kowalczyk.
18:00 + Bronisławę Alicję (4 r. śm.) i Feliksa
Murawskich.
Wtorek 25.03. – w Oktawie Wielkanocy
7:00 + Irenę Marketa (20 r. śm.) i cr. Marketów.
7:00 + Marka Jaronia, Eugeniusza i Ewę Jaroniów, Jana i Mariannę Baranów.
7:30 + Jana, Kazimierza, Jerzego i Jana Foglów
i cr. Foglów.
7:30 + Mariana Kasprzaka (gr. 24).
7:30 W 30 r. ślubu Anny i Adama Czarnockich z
prośbą o Boże błog. i opiekę MB dla Jubilatów
i cr.
18:00 + Józefa Siewruka (6 r. śm.).
Środa 26.03. – w Oktawie Wielkanocy
7:00 Dz-bł. w 18 r. urodzin Katarzyny Rosłaniec.
7:00 + Andrzeja Janika.
7:30 + Mariana Kasprzaka (gr. 25).
7:30 + Mariana Salwina (3 r. śm.).
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
O szybki powrót do zdrowia i wszelkie potrzebne łaski dla Stefana.
+ Roberta Maja.
+ Józefa Ornata.
Czwartek 27.03. – w Oktawie Wielkanocy
7:00 + Aleksandrę, Józefę, Wacławę, Stanisława, Wojciecha i Kazimierza, za zm. z rodz.
Księżopolskich i Załęckich.
7:00 + Andrzeja Janika.
7:30 + Mariana Kasprzaka (gr. 26).
7:30 + Genowefę Bergiel (9 r. śm.)
18:00 + Dz-bł. w 18 r. urodzin Tomka z prośbą
o Boże błog. i opiekę MB.
Piątek 28.03. – w Oktawie Wielkanocy
7:00 + Henryka Dmitruka.
7:00 + Andrzeja Janika.
7:30 + Mariana Kasprzaka (gr. 27).
7:30 + Grażynę Kunisz (5r. śm.)
18:00 + Leokadię (2 r. śm.) i Romana Kwiat-

23.03.2008
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,
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
pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem
nie rozumieli jeszcze Pisma, /które mówi/, że On ma
powstać z martwych.
Nasza codzienna modlitwa
PN.: Dz 2,14.22-32; Ps 16,1-2.5.7-11; Ps 118,24;
Mt 28,8-15; WT.: Dz 2,36-41; Ps 33,4-5.18-20.22;
Ps 118,24; J 20,11-18; ŚR.: Dz 3,1-10; Ps 105,14.8-9; Ps 118,24; Łk 24,13-35; CZ.: Dz 3,11-26; Ps
8,2.5-9; Ps 118,24; Łk 24,35-48; PT.: Dz 4,1-12;
Ps 118,1.4.22-25; Ps 118,24; J 21,1-14; SB.: Dz
4,13-21; Ps 118,1.14-16.18.21; Ps 118,24; Mk
16,9-15.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

kowskich oraz ich rodziców.
Sobota 29.03. - w Oktawie Wielkanocy
7:00 Dz.-bł. W int. Marianny Rożen.
7:00 + Barbarę Pośpiech (12 r. śm.), Adelę i
Władysława Pośpiechów, Adama i Halinę Jaworków oraz Edwarda Jaworka i Waldemara
Jaworskiego.
7:30 + Mariana Kasprzaka (gr. 29).
7:30 + Stefana i Stanisławę Matuszewskich,
Franciszkę Wojdę.
18:00 + Aleksandra Cicheckiego (1 r. śm.).
Niedziela 30.03. – w Oktawie Wielkanocy Święto Bożego Miłosierdzia
7:00 + Wacława (r. śm.) i Władysławę Popisów,
cr. Popisów i Gajewskich.
7:00 + Mariana Kasprzaka (gr. 29).
8:30 + Czesława, Katarzynę i Mariana Chojnackich.
10:00 + Stanisława Grzegrzółkę (5 r. śm.) i rodziców.
11:30 + Zofię Święch (14 r. śm.), Jana Święch
(4 r. śm.).
13:00 Za Parafian.
18:00 + Mariana Salwina, Jacka i Macieja
Myszkowskich oraz Barbarę Podolską.

Ogłoszenia duszpasterskie 23.03.2008.
Niedziela
Zmartwychwstania Pańskiego
wKorzystając z okazji, kierujemy
słowa serdecznego podziękowania do
wszystkich, którzy przyczynili się do
tego, aby liturgia w czasie tych świętych dni miała piękną i godną oprawę,
a Grób Pański (tak bardzo podobny w
tym roku do naszych grobów) przypominał nam, że w Chwalebnej Śmierci i
Zmartwychwstaniu Chrystusa jest nasza
śmierć i zmartwychwstanie. Bóg zapłać
p. Sławomirowi Płuciennikowi, który w

swoim zakładzie ślusarskim wykonał
krzyż oraz p. Lechowi Krajewskiemu,
który w swoim zakładzie kamieniarskim wykonał nagrobek. Bóg zapłać
księżom Adamowi i Jackowi, p. Mirkowi kościelnemu i młodzieży za realizację Ciemnicy i Grobu Pańskiego.
wJutro drugi dzień Świąt - Wielkanocny Poniedziałek. Pamiętajmy, że nasza
radość i cała przedświąteczna krzątanina miały swój powód przede wszystkim
w wydarzeniach Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa. Zatem zadbajmy o nasz udział we Mszy Świętej.
Zachęcamy także, o ile to możliwe, do
uczestnictwa w Mszach Świętych przez
całą oktawę Wielkanocy. W czasie wolnym warto zajrzeć też do innych kościołów i obejrzeć wystrój grobów Pańskich.
Tradycyjnie w Poniedziałek Wielkanocy w naszych kościołach modlimy się i
składamy ofiary na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Materialne wsparcie tej
katolickiej uczelni jest naszym moralnym obowiązkiem. Czynimy to jednak
nie tylko w poczuciu obowiązku, ale z
miłości do Boga i naszej Ojczyzny, która przecież tak wiele w swojej historii
temu Uniwersytetowi zawdzięcza.
wNajbliższa niedziela, 30 marca, kończąca oktawę Wielkanocy, tak zwana
przewodnia lub biała, to niedziela Miłosierdzia Bożego. Jej sercem, oprócz
Eucharystii, będzie nabożeństwo do
Miłosierdzia Bożego. Przypomnijmy,
że to nabożeństwo nierozerwalnie łączy się z osobą świętej Faustyny Kowalskiej. Sługa Boży Ojciec Święty Jan
Pa¬weł II powiedział o niej: „Ta prosta
zakonnica przybliżyła Polsce i światu
paschalne orędzie Jezusa Miłosiernego.
W tej godzinie dziejów wołamy o Miłosierdzie Boże. Pascha jest to przyjście
i zmartwychwstanie Chrystusa. Jest to
paschalne Objawienie się Miłosierdzia
Bożego”. W naszym kościele przez codzienną Koronkę do Bożego Miłosierdzia, odmawianą wspólnie o godz. 17.40
(przed Mszą św. wieczorną) przygotowujemy się do przeżycia tego Święta.
wW ramach świątecznego popołudniowego wypoczynku, może przechadzki czy przejażdżki, pamiętajmy
także o chwili modlitwy przy grobach
naszych najbliższych, którzy przez
chrzest zostali włączeni w Chrystusa i
teraz oczekują na pełny udział w Jego
zmartwychwstaniu.

Dzisiaj z głęboką wiarą powtarzamy:
Chrystus zmartwychwstał! Chrystus żyje!
Ten sam wczoraj, dziś i na wieki! Ostatnie słowo należy do Niego. Ponieśmy Jego
światło wszędzie tam, gdzie panuje ciemność, nadzieję tam, gdzie czai się rozpacz,
i miłość tam, gdzie wciąż jeszcze do głosu
dochodzi nienawiść. Niech radość paschalna
sprawi, że staniemy się świadkami Zmartwychwstałego Pana! Ponieśmy ją w świat,
w naszą codzienność, aby dotarła do każdego ludzkiego serca. Niech będzie zadatkiem i zapowiedzią wiecznego
świętowania ze Zmartwychwstałym w Niebie!
Jako ludzie wierzący składamy sobie życzenia, aby wiara w obecność zmartwychwstałego Jezusa pośród nas przenikała nasze życie w
każdym jego wymiarze, zwłaszcza społecznym i narodowym. Ciągle jest
to nam bardzo potrzebne, kiedy współczesność domaga się od nas świadectwa, że rzeczywiście tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad
wszelkim złem, na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwości i
miłości można budować lepszą przyszłość.
Żywa pamiątko śmierci mego Pana
Chlebie, co ludziom dajesz
wieczne życie,
W Tobie niech znajdzie dusza
ma zgłodniała,
Pokarm i słodycz, która ją nasyci.
Jezu łaskawy, który żywisz sobą,
Krwią twoją własną obmyj
mnie z przewiny,
Jedna jej kropla może mocą swoją
Z grzechu wybawić cały
świat zbłąkany
Daj mi Cię wreszcie ujrzeć
bez zasłony,
Cieszyć się wiecznie
Twoją chwałą w niebie
Abym z wybranych gronem
zjednoczony
Sławił z radością Ojca,
Ducha, Ciebie. Amen
		

Hymn z Liturgii Godzin
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JAN PAWEŁ II
"Nauczycielu - gdzie mieszkasz?
Kościół odpowiada nam każdego
dnia: Chrystus jest obecny w Eucharystii, sakramencie swojej śmierci
i zmartwychwstania. W niej i poprzez nią rozpoznajecie mieszkanie
Boga żywego w dziejach ludzi. Eucharystia bowiem to sakrament miłości, która zwyciężyła śmierć; to
Sakrament Przymierza, czysty dar
miłości udzielony dla pojednania
ludzi; to dar realnej obecności Jezusa, Odkupiciela, w chlebie, który
jest Jego ciałem wydanym, i w winie, które jest Jego Krwią wylaną za
wielu. Przez Eucharystię wciąż na
nowo sprawowaną wśród wszystkich narodów świata Chrystus ustanawia swój Kościół: jednoczy nas
w uwielbieniu i dziękczynieniu za
dar zbawienia, w komunii, którą
może scalić tylko nieskończona miłość".
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