
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 13.04 Poniedziałek w oktawie Wielkanocy    
800  + Karola i Sebastiana Tetelewskich 
1000  + Irenę, Mieczysława, Mirosława Węgrzyn - z int. Bogdana Węgrzyna 
1200  w pewnej intencji 
1600 + Jana Bedlę - z int. r. 
Wtorek 14.04 Wtorek w oktawie Wielkanocy    
1800   1) + Leokadię Pyk 
        2) + Adriana Zawadzkiego i Aurela Zegadło - z int. syna Marcina 
1830 1) + Zdzisława Lużyńskiego 
       2) + Romana Sabata (r. śm.) 
Środa 15.04 Środa w oktawie Wielkanocy      
1800 1) + Stefana, Janinę, Józefa Gubałów, Edwarda Śmietanę, Łukasza Stachurę, Marcina 
Sołtysa - z int. Moniki z mężem. 
       2) + Leokadię Pyk 
1830 1) + Zdzisława Lużyńskiego 
        2) + Danutę Stachurę - zam. mąż i córka z r. 
Czwartek 16.04 Czwartek w oktawie Wielkanocy    
1800  1) + Stefanię, Stanisława Łobodów, Mieczysława Lużyńskiego 
        2) + Paulinę Mazur - zam. Halina i Tadeusz Branny 
1830 + Bolesława, Genowefę i Andrzeja Puchałę 
Piątek 17.04. Piątek w oktawie Wielkanocy    
1800 1) + Bogdana i Tadeusza Słowińskich, Franciszkę i Władysława Piotrowskich 
        2) + Leokadię Pyk  
1830 1) W 10 r. ślubu Małgorzaty i Pawła Znój- o Boże błogosławieństwo dla Jubilatów  
i ich dzieci 
        2) + Zdzisława Lużyńskiego 
Sobota 18.04  Sobota w oktawie Wielkanocy    
1800  1) + Józefa Mazura zam. córka Honorata z r. 
        2) + Paulinę Mazur - Nowak Katarzyna i Andrzej Nowak 
1830 1) W 1 r. chrztu świętego Adrianny i 4 r. chrztu świętego Aleksandry – z prośbą o Bo-
że bł. z int. rodziców 
        2) W 30 r. ślubu Barbary i Marka Woźniaków o Boże błogosławieństwo i potrzebne 
łaski - z int. dzieci z rodziną 
Niedziela 19.04 Niedziela Miłosierdzia  
800  + Helenę, Jana Soja, Józefę, Wawrzyńca Stanek 
1000 + Tadeusza (r. śm.) i zmarłych z r. Salamonów i Węgrzynów 
1200  + Krzysztofa Lewickiego (10 r. śm.) 
1600  za Parafię 
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 Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 
12 kwietnia 2020 r. Nr 20 (594) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Dz 10, 34a. 37-43  
                1 Kor 5, 6b-8 
Ewangelia: J 20, 1-9 
„Pierwszego dnia po szaba-
cie, wczesnym rankiem, gdy 
jeszcze było ciemno, Maria 
Magdalena udała się do 
grobu i zobaczyła kamień 
odsunięty od grobu. Pobie-
gła więc i przybyła do Szy-
mona Piotra oraz do dru-
giego ucznia, którego Jezus 
kochał, i rzekła do nich: 
«Zabrano Pana z grobu  
i nie wiemy, gdzie Go poło-
żono». Wyszedł więc Piotr  
i ów drugi uczeń i szli do 
grobu. Biegli obydwaj ra-
zem, 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 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 Pi-
sma, które mówi, że On ma powstać z martwych.” 

Kazanie espresso… 
„Czemu bądź komu uwierzył Jan Apostoł? Aniołom – nie widział ich, Marii Magdalenie – 
lecz w tej chwili mówiła ona jedynie o kradzieży ciała Jezusa, cudom Zmartwychwstałego – 
lecz jeszcze Go przecież nie spotkali. Porzuconym płótnom grobowym – mówili, że te pozo-
stawili złodzieje. Uwierzył Pismom, bo spełniło się to, co one zapowiadały. A zatem uwierzył 
temu, czemu i my możemy wierzyć, prorokom i natchnionym autorom Pisma Świętego. 
Nam nie jest uwierzyć trudniej niż apostołom. Poznawajmy naszą wiarę, czytajmy Biblię, 
dokumenty Kościoła – niech to kształtuje naszą wiarę, tak jak wiarę apostołów kształtowała 
lektura pism świętych.                                                                                          /o. J. Bocian/  
 
 

NIE LĘKAJCIE SIĘ - ON ZMARTWYCHWSTAŁ 
 

Extra… 
× 12.04.769  – Papież Stefan III zwołał synod na Lateranie  
× 13.04.1904 – Papież Pius X zatwierdził święto MB Częstochowskiej 



 

A w parafii… 
▪ Pomimo doczesnych trudności i ograniczeń radujemy się ze zwycięstwa Chrystusa na 
grzechem, śmiercią i szatanem. Pan zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. 
Dzisiaj Msze św. o godz. 6, 8, 10, 12 i 16. 
▪ Osiem pierwszych dni okresu Wielkanocy stanowi oktawę Paschy. Obchodzi się je jako 
uroczystości Pańskie. 
▪ Jutro drugi dzień Wielkanocy. Msze św. jak w każdą niedzielę. Nie będzie listu z KUL-u,  
a taca na wsparcie uczelni będzie przeznaczona z niedzieli 13 września. Podobnie ofiary 
zbierane zwyczajowo podczas ucałowania krzyża w Wielki Piątek przeznaczone na utrzy-
manie Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie mają być pozyskane w terminie późniejszym 
po ustaniu pandemii. 
▪ W najbliższą niedzielę przeżywamy Uroczystość Miłosierdzia Bożego, toteż od Wielkiego 
Piątku codziennie odmawiamy Nowennę do Bożego Miłosierdzia. 
▪ Przypominam o konieczności przestrzegania wszystkich zaleceń dotyczących ogranicze-
nia zgromadzeń do 5 osób w pomieszczeniach i od czwartku do używania masek. Przy wej-
ściu do kościoła ustawiony jest płyn do dezynfekcji, którym możemy spryskać ręce. 
▪ Na drzwiach (tzw. babińca) od południowej strony kościoła został zamontowany przycisk 
do dzwonka dla tych, którzy będą chcieli dostać się tym bezkolizyjnym wejściem do kościo-
ła. Proszę dzwonić. 
▪ Dziękuję za wykonanie jakże wymownego grobu Bożego, nad którym Pan Jezus w mon-
strancji króluje nad ruinami na pękniętej kuli ziemskiej. 
▪ Dziękuję za przeprowadzanie transmisji internetowych z Nabożeństw Wielkopostnych  
w tych ograniczonych możliwościach pełnego uczestnictwa. Dziękuję za ofiary składane 
zbiorowo i indywidualnie na kwiaty do Grobu Bożego i na potrzeby kościoła, za zamontowa-
ną tablice na klepsydry, za wyprane ornaty i bieliznę kielichową. 
▪ Z okazji Świąt Wielkiej Nocy składam wszystkim Parafianom najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia fizycznego i czystości serca. Troszczmy się o nasze bezpieczeństwo i ufajmy Panu 
Bogu, a wtedy żaden wirus, ani choroba nie będzie straszna. Wcześniej czy później musimy 
z tego świata odejść. Najważniejsze by odejść przygotowanym. Niech ufność w Boże Miło-
sierdzie towarzyszy nam nieustannie. Jezu ufam Tobie i w zdrowiu, i w chorobie, i jeśli taka 
Twoja wola, w śmierci.                                                                   /Ks. Proboszcz Józef Knap/ 

„Przy pustym grobie  
Chrystusa zmartwychwstałego 
dobrze sobie uprzytomnić, 
że trzeba być przegranym,  
żeby zwyciężyć, 
być ubogim,  
żeby coś dawać ludziom, 
znikać, żeby trwać, 
być bezużytecznym,  
żeby stawać się  
pożytecznym dla kogoś, 
żyć po ciemku,  
żeby stać się światłem, 
umrzeć, aby żyć, 
kochać  
i nie przestawać cierpieć. 
Kiedy wydaje się,  
że wszystko się skończyło, 
wtedy dopiero wszystko się  
zaczyna.”  /Ks. Jan Twardowski/ 

Wiary, Nadziei i Miłości od Zmartwychwstałego życzy Redakcja Pisma SANCTUS 

Boży człowiek… - bł. Baptysta Spagnoli (17 kwietnia) 
Baptysta urodził się 17 kwietnia 1447 r. w rodzinie urzędników 
państwowych księcia Mantui. Studiował w Padwie. Jeszcze 
jako młodzieniec wstąpił do karmelitów w Ferrarze. Nie będąc 
genialnym poetą, był jednak bardzo wybitnym stylistą łacińskim, 
naśladującym Wergiliusza. Jego eklogi stawiano w Europie 
przez kolejnych 150 lat jako najdoskonalszy wzór stylistyczny; 
jego teksty cytowali Shakespeare, Boswell i Nashe. Przyjaźnił 
się z wieloma wybitnymi przedstawicielami piętnastowiecznego 
renesansu; z wieloma z nich korespondował. W 1464 r. złożył 
profesję zakonną. Pełnił wiele posług w zakonie, nie 
zaniedbując przy tym pracy literackiej. Napisał ponad 50 tysięcy 
wersów łacińskich. Wypełniał także wiele powierzonych mu 

przez papieży misji dyplomatycznych. Wsławił się wielką miłością Kościoła, którego reformie 
całkowicie się poświęcił. Sześciokrotnie był wikariuszem generalnym swojej kongregacji,  
a w 1513 r. został wybrany przełożonym generalnym całego Zakonu. Wykorzystywał swoją 
znajomość z uczonymi do tego, by przyprowadzić ich do Chrystusa. Zmarł 20 marca 1516 r. 
w Mantui. Beatyfikowany został w 1885 r. 

Zamyśl się… 
 „Drodzy przyjaciele, spójrzcie na praw-
dziwych bohaterów, którzy w tych dniach 
się ujawniają: nie są to ci, którzy mają 
sławę, pieniądze i sukcesy, ale ci którzy 
dają siebie, aby służyć innym” 
                                  /Papież Franciszek/  

Uśmiech 
Scenka rodzajowa w kościele: Już prawie koniec 
mszy, mały chłopczyk, tak na oko 3 latka wyka-
zuje pewne znudzenie i zniecierpliwienie. Kręci 
się coraz bardziej i marudzi sobie pod nosem.  
W pewnym momencie rzuca: - Mamo! Niech 
ksiądz już powie "Idźcie ofiary do domu" 

Coś dla ducha… 
„O Wielkiej Nocy” 

Pięcioletni chłopiec w Wielki Piątek wracał z kościoła. Mamusia tłumaczyła mu długo, że 
wszyscy obchodzą teraz pamiątkę śmierci Pana Jezusa. Chłopiec zamyślił się i powiedział 
ze smutkiem: - Jaka szkoda, że Pan Jezus umarł. Po chwili jednak, już trochę weselej, wy-
krzyknął: - Ale dobrze, że mamy zapasowego w niebie! W niedzielę o godzinie szóstej rano 
na pewno wszystkie dzieci jeszcze były w łóżkach. Tylko wiosna chuchała w szyby. Dzieci 
spały. Czy ja wiem, może pewnej dziewczynce śnił jeszcze baranek wielkanocny, który 
skręconymi rogami stukał o sen i tupotał, poruszał chorągiewką jak dużym czerwonym mo-
tylem. Może jakiemuś chłopcu śniło się jeszcze święcone w plecionym koszyku. Przykryte 
białą serwetką z maleńką solniczką. Może śniło mu się jedzenie. Zapamiętał sobie, że her-
bata po czekoladach wydaje się gorzka, a jabłka po gruszkach kwaśne. Może jakiejś dziew-
czynce śniło się, że liczy gwiazdy w obie strony, na prawo i lewo. Tymczasem o szóstej rano 
kościół cały się przemienił. Wszyscy czuwali, zapalone światła. Przy wielkim ołtarzu zabłysły 
świeczniki. Pośrodku kościoła ustawiła się procesja: panie, panowie nieśli chorągwie, wstę-
gi, chłopcy w czerwonych pelerynkach, białe dziewczynki trzymały białe ręce w koszykach  
 z białymi kwiatami, jak w białych mufkach. Wyszli księża ubrani na biało. Jeden ksiądz pod-
szedł do Grobu Pańskiego, wziął Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie i za-
śpiewał: „Wesoły nam dzień dziś nastał”. Zawsze mówi się: „dzień dobry”, a dzisiaj „wesoły 
dzień”. Ksiądz niósł Jezusa przez kościół, organy grały, dzwoniły dzwonki. Co się stało  
z Panem Jezusem? Przecież wiemy, że w Wielki Piątek umarł. Dzieci przychodziły do ko-
ścioła oglądać Jego Grób. Leżał w nim cichy, nieruchomy, obwiązany chustą. Tak jak na 
cmentarzu, gdzie się palą świece, a ludzie idą z zielonymi wiankami noga za nogą, powoli, 
jakby bali się szybciej iść między groby. Po prostu grób przestał być grobem, a stał się bra-
mą, przez którą przechodzi się dalej.                                                          /ks. J. Twardowski/ 

 


