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Uroczystość Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa, to
największe święto chrześcijańskie. Niech radość z faktu, że grób jest pusty,
zagości na trwałe w naszych sercach. Niech ta prawdziwa radość trwa w nas
nieustannie nawet wtedy, gdy będą nas dotykać trudne doświadczenia.
Pamiętajmy wówczas, że mamy zmartwychpowstać!
Życzymy wszystkim pełnych radości i wzajemnej dobroci Świąt Wielkanocnych!
							
PIERWSZE CZYTANIE Dz 10,34a.37-43
Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Gdy Piotr przybył do domu centuriona w
Cezarei, przemówił: „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 zmartwychwstaniu. 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, w Jego imię otrzymuje

Duszpasterze

odpuszczenie grzechów”. Oto Słowo Boże.
DRUGIE CZYTANIE Kol 3, 1-4 Dążcie
tam, gdzie jest Chrystus
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do
Kolosan
Bracia: Jeśliście 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 ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy
się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Oto Słowo
Boże.
SEKWENCJA:
Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.
Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.
Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galileja.
Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.
EWANGELIA J 20,1-9 Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego
Słowa Ewangelii według świętego Jana
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 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 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. Oto słowo Pańskie.
Pn Dz 2,14.22-32 Ps 16 Mt 28,8-15 /Wt Dz
2,36-41 Ps 33 J 20,11-18 /Śr Dz 3,1-10 Ps
105 Łk 24,13-35 /Cz Dz 3,11-26 Ps 8 Łk
24,35-48 /Pt Dz 4,1-12 Ps 118 J 21,1-14 /So
Dz 4,13-21 Ps 118 Mk 16,9-15 /Ndz 5,1216 Ps 118 Ap 1,9-11a.12-13.17-19 J 20,1931.

INTENCJE MSZALNE

Niedziela 4.04. – Zmartwychwstanie Pańskie
6:00 Za Parafian.
8:30 NIE MA MSZY SWIĘTEJ.
10:00 + Lucjana, Romana i Stefanię Ciechowskich, Zofię i Władysława Tenderendów.
11:30 + R-ców Mariannę i Romana Kotarskich, dz-ków Wardaków i Kotarskich.
13:00 + Michała Rutę (Gr. 3).
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII.
18:00 + Stanisława Grzegrzółkę (7 r. śm.).
Poniedziałek 5.04. – Oktawa
Wielkanocy
7:00 + Michała Rutę (Gr. 5).
7:00 + Stefanię i Stanisława Zakrzewskich,
cr. Zakrzewskich, Zalewskich i Hagenów.
8:30 + Ryszarda Grudzińskiego.
10:00 + Mikołaja i Stanisławę (3 r. śm.) Kostek.
11:30 Dz.-bł. w 30 r. ślubu Romualdy i Andrzeja Bogdalskich.
13:00 + Jerzego Chudzika (9 r. śm.), Marię, Leokadię i Kazimierza Muchów, Helenę
Bytniewską.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII.
18:00 O bł. Boże i opiekę MB dla Pawła
Przyczki w 22 urodziny oraz za + Józefa
Przyczkę, Zbigniewa i Józefa Wielgoszów.
Wtorek 6.04. - Oktawa Wielkanocy
6:30 + Michała Rutę (Gr. 6).
7:00 Dz.-bł. w 60 urodziny Kazimierza z
prośbą o bł. Boże i opiekę MB.
7:00 + Wojciecha Okrzejskiego (3 r. śm.).
7:00 O powołania do Zgr. SS Dominikanek.
8:30 + Józefa Michalczyka (9 r. śm.).
18:00 + Zygmunta i Janinę Kacprzaków.
Środa 7.04. - Oktawa Wielkanocy
6:30 + Michała Rutę - 1 r. śm. (Gr.7).
7:00 + Tadeusza Frelka.
7:00 + Klarę i Józefa Filochowskich.

7:00 Za dobroczyńców Zgr. SS Dominikanek.
8:30 + Bronisławę, Mikołaja, Stanisława i
Henryka Baców.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
Dz.-bł. Członkiń KŻR św. Faustyny i ich
rodzin.
+ Teresę Piotrowską (3 r. śm.). + Stanisława, Eugenię, Leona, Mariannę i cr. Mikosów, Stefana, Stefanię, Zdzisława, Janinę,
Kazimierza i cr. Koźlaków i Gontarczyków.
+ Ewę Kubalica (6 r. śm.) – int przyjaciół. +
Andrzeja Bieńko.
Czwartek 8.04. – Oktawa Wielkanocy
6:30 + Michała Rutę (Gr. 8).
7:00 + Józefa Pawłowskiego (20 r. śm.).
7:00 + Władysławę (11 r. śm.) i Stanisława
Wiśnickich oraz ich rodziców.
7:00 + Kazimierę Paduch (1 r. śm.).
7:00 Za misje i misjonarzy Zgr. SS Dominikanek.
8:30 + Mariannę Czaplak (mies. po śm.).
18:00 + Stanisławę Zięcina (mies. po śm.).
Piątek 9.04. – Oktawa Wielkanocy
6:30
7:00 + Michała Rutę (Gr. 9).
7:00 + Stefana Traczyka (2 r. śm.).
7:00 Dz.-bł. w 2 r. ślubu Jacka i Izy Sołowińskich z prośbą o bł. dla małżonków i
córki Emilki.
8:30 + Mieczysława Lewandowskiego (1 r.
śm.).
18:00 Dz.-bł. w 40 r. ślubu Bożeny i Janusza.
Sobota 10.04. - Oktawa Wielkanocy
6:30 + Michała Rutę (Gr. 10).
7:00 + Genowefę Wójcik.
7:00 + Genowefę Marek (mies. po śm.).
7:00 + Czesława Hulaka (11 r. śm.).
8:30 + Marię i Wawrzyńca Słomskich.
18:00 + Adama Włodarczyka.

Niedziela 11.04. – 2 Niedziela
Wielkanocy czyli Miłosierdzia
Bożego
7:00 + Michała Rutę (Gr. 11).
8:30 + Katarzynę (23 r. śm.) i Stanisława
Auguścińskich i ich rodziców.
10:00 + Jerzego Kamińskiego (11 r. śm.).
11:30 + Henrykę Denka (2 r. śm.) oraz cr.
Denków i Jacaków.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII.
18:00 Dz.-bł. w 93 r. urodzin Heleny z prośbą o bł. dla dzieci, wnuków i prawnuków.
Ogłoszenia duszpasterskie 04.04.2010.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

wKierujemy 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 przypominał nam, że w
Chwalebnej Śmierci i Zmartwychwstaniu
Chrystusa jest nasza śmierć i zmartwychwstanie.
wNajbliższy tydzień to oktawa świąt
Zmartwychwstania Pańskiego. Każdego
dnia powtarzać będziemy te same słowa
dzisiejszej liturgii: „Zjednoczeni z całym
Kościołem uroczyście obchodzimy święty
dzień Zmartwychwstania naszego Pana
Jezusa Chrystusa”. Pozwólmy, aby nasze
serca napełniały się tą prawdą naszej wiary
przez udział w liturgii oktawy. W związku
z oktawą w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
wJutro drugi dzień Świąt – Wielkanocny Poniedziałek. Porządek Mszy św. jak
w każdą niedzielę. Tradycyjnie w Poniedziałek Wielkanocy w naszych kościołach
modlimy się i składamy ofiary na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
wNajbliższa niedziela, 11 kwietnia,

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 Paweł 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) i Nowennę przygotowujemy się do przeżycia tego Święta.
wMamy serdeczną prośbę o pomoc w
porządkowaniu terenu wokół kościoła. W
najbliższą sobotę (10 kwietnia) zapraszamy na godz. 9,00. Chodzi przede wszystkim o wygrabienie terenu – ale prac jest
tak dużo, że 10 – 15 osób będzie miało
co robić.
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.
Przy każdej okazji, więc i teraz prosimy
o zachowanie porządku na cmentarzu i
wyrzucaniu śmieci tylko do specjalnych
pojemników.

ISTNIEJE ŚWIAT DOBRA

Był niewinny. Cierpiał niesprawiedliwie. Zamordowali Go w sposób okrutny. Ilu ludzi miało w tym udział? Annasz, Kajfasz, Najwyższa
Rada, Piłat, Herod, Judasz, pluton egzekucyjny,
tłum wołający „Ukrzyżuj Go!”. Winni byli również
uczniowie. W chwili pojmania nie stanęli w Jego
obronie. Wszyscy zwątpili w Niego, zostawili Go
samego. Ich tchórzostwo ułatwiło aresztowanie
i egzekucję.
I oto wyszedł z grobu. Teraz mógł dochodzić
sprawiedliwości. Mógł porazić paraliżem umyte
ręce Piłata, które podpisały wyrok śmierci; mógł
osądzić Kajfasza i skazać na śmierć członków
Wielkiej Rady; mógł nałożyć cierniową koronę
żołnierzom, którzy ją upletli; mógł oddać każde
uderzenie bicza i wydać na ukrzyżownie tłum
wołający „Ukrzyżuj Go!”. Mógł...
Mógł... a jednak nie uczynił tego. Po zmartwychwstaniu w ogóle nie zajął się tymi, którzy
wyrządzili Mu krzywdę. Nawet ich nie szukał. Z
żadnym z nich się nie spotkał. Szukał jedynie ludzi dobrych, tych, którzy gdy nauczał, gromadzili
się, by Go słuchać. Rozmawiał jedynie z tymi,
którzy w Niego uwierzyli. Po zmartwychwstaniu
Chrystus ze złymi ludźmi się nie kontaktuje. On
się nimi nie zajmuje. Troszczy się wyłącznie o
dobrych.
Przebywa w świecie dobra. Zło nie ma już do
Niego dostępu. Zmartwychwstanie to wielki tryumf dobra. To gwarancja pomocy dla każdego,
kto wierzy w dobro, kto chce być dobrym. Od
zmartwychwstania Chrystusa szansę na spotkanie z Nim mają jedynie ludzie dobrzy, ci, którzy
pragną wejść w świat dobra. Źli już Go nie spotkają, bo nie mogą wejść w Jego świat dobra.
Oni zginą w świecie zła, który zostanie przez
Niego potępiony na Sądzie Ostatecznym.
Wielkanoc to radosna uroczystość dla
wszystkich ludzi dobrej woli. To dzień otwarcia
bramy świata wiecznej dobroci i umożliwienie
wejścia w ten świat każdemu, kto zawierzy
Chrystusowi.
Istnieje świat czystego dobra, do którego zło
już nie sięga!
Warto być dobrym, aby do tego świata należeć.
Warto być dobrym!
Ks. Edward Staniek

Kancelaria: czynna w dni powszednie (pn.-so.) 9:00-10:45 i 16:00-17:45 (Tel 227892105)

Redakcja Biuletynu: Par. MB Częstochowskiej w Józefowie www.parafiajozefow.pl

