
Biją dzwony z kościoła, 
nad miastami i wsiami. 
Alleluja! - lud woła, 
Zmartwychwstały Pan z nami. 

Biją dzwony! szeroko, 
srebrny odgłos ich leci, 
a Pan z nieba wysoko, 
miłość Bożą w nas nieci. 

Biją dzwony, drżą wieże, 
śpiew się niesie na wietrze, 
że miłości przymierze, 
czarną grzechu moc zetrze. 

Alleluja! Pan z nami
bo zwyciężył złe moce, 
ze śpiewnymi tonami, 
radość w sercach dygoce. 

Biją dzwony radośnie, 
od ich dźwięków drżą wieże, 
bo Pan z nieba miłośnie, 
zawarł z ludem przymierze. 
                   /J. Knapik/
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02. 04. 2020
PIERWSZY  CZWARTEK  
MIESIĄCA
MSZA  ŚW.    O GODZ.  17. 00
Modlimy się za kapłanów oraz o nowe 
powołania zakonne i kapłańskie. 

03. 04. 2020
PIERWSZY  PIĄTEK  MIESIĄCA
MSZA  ŚW. O GODZ.  17. 00

04. 04. 2020
PIERWSZA  SOBOTA  MIESIĄCA
MSZA  ŚW.  O  GODZ. 17. 00

,, Hosanna! Błogosławiony, który idzie 
w imię Pańskie". 
W pejzaż zielonych oliwek, 
w ramy kwadratów miasta Bóg 
oprawiony. 
Pamiętam ten dzień i rżenie osła, 
W winnym oparze poranek. 
Cisza dyszała opasła. 
,, Hosanna!" -wołali wesoło, 
zapalał się okrzyk i gasł. 
,, Hosanna!" - pamiętam, wołali, 
błyszczały noże palm. 
I coraz tłumniej wzbierało, 
wyrastał spojrzeń las, 
a niebo rozgięło, z powrotem 
zginało błyszczącą stal. 
,, Hosanna!" - wołali. 
Jak radość rosła spiętrzona fuga. 

05. 04. 2020
NIEDZIELA  PALMOWA  Mt 21, 1-
11
,, Błogosławiony Ten, który przychodzi 
w imię Pańskie!". 

Włączmy  się  dzis  w  tłum  witający
Jezusa  na  drodze  do  Jerozolimy.

Popatrzmy,  jak  ludzie  rozścielają  swe
płaszcze  i  pochylają  gałązki  palmowe
przed Królem Izraela. Podnieśmy nasze
własne palmy i wołajmy: ,, Hosanna!",
gdyż jest On także naszym Królem. Ten
Król  nie  przybywa  w  królewskich
szatach  ani  na  wspaniałym
wierzchowcu,  lecz  na  skromnym
osiołku. Wchodzi do Jerozolimy - i do
naszych serc - nie jako wojownik, ale
jako  Król  -  Sługa.  Przybywa  niosąc
pokój jako Mesjasz,  który oddaje swe
życie za lud. My znamy odpowiedź na
zadane przez mieszkańców Jerozolimy
pytanie:  ,,  Kto  to  jest?".  Wiemy,  że
Jezus jest  kimś więcej  niż  prorokiem,
kimś  więcej  niż  wybitnym
nauczycielem,  kimś  więcej  niż
cudotwórcą. Wiemy, że jest On Synem
Bożym  i  naszym  Panem.  Obchody
Wielkiejnocy  rozpoczynają  się  od
Niedzieli  Palmowej,  dawniej  zwanej
jeszcze  Wierzbną  lub  Kwietną.
Wszyscy  czterej  ewangeliści  opisują
wjazd Chrystusa do Jerozolimy na pięć
dni  przed  ukrzyżowaniem,  ale  tylko
jeden-  święty  Jan  -  wspomina,  że
zgromadzony  lud  wita  Go  gałązkami
palmowymi: (tłum) ,,  . . . wziął gałązki
palmowe  i  wybiegł  Mu  naprzeciw.
Wołali: 



Hosanna!".  To  jedno  zdanie
ewangelisty dało początek zwyczajowi,
a  jeśli  nawet  nie  zwyczajowi,  to  jego
treści i powszechnej dziś w całej Polsce
nazwie:  Niedziela  Palmowa.  Zwyczaj
przystrajania  rózeg  wierzbowych  lub
leszczynowych o rozwiniętych pąkach,
gałązkami  cisu,  jałowca,  a  także
kolorowymi  wstążkami,  jest
starosłowiański  i  łączy  się  z
pradawnym  świętem  wiosny,
obchodzonym  koło  równonocy
wiosennej,  co  często  zbiega  się  ze
świętami Wielkiejnocy. 
PALMA  WIELKANOCNA  

W  Polsce  tradycyjne  palmy
wielkanocne zwykle przygotowuje się z
kwitnących  gałązek  wierzby,  które
symbolizują  odrodzenie  się  do  życia,
zmartwychwstanie  i  nieśmiertelność
duszy.  Oprócz  wierzby,  używano
również  gałązek  malin  i  porzeczek,
które  ścinano  w  Środę  Popielcową  i
przechowywano  w  naczyniu  z  wodą,
aby wypuściły  liście.  Wplatano w nie
również bukszpan, barwinek, borówkę,
cis  lub  widłak.  W różnych  regionach
Polski  wykształciło  się  wiele
ciekawych  Form  zdobienia  palm
wielkanocnych.  Mamy  więc  palmy
góralskie  wykonane  z  pęku  witek
wierzbowych,  wiklinowych  lub
leszczynowych. Wieńczy się je czubem
z  bazi  lub  jedliny  i  przybiera

bibułkowymi  kwiatami  oraz
kolorowymi  wstążkami.  W  wielu
podhalańskich  miejscowościach
odbywają się konkursy na najdłuższą i
najpiękniejszą  palmę.   Palmy
kurpiowskie  powstają  z  pnia  ściętej
jodły lub świerka. Oplata się je na całej
długości  widłakiem,  wrzosem  lub
borówką i zdobi kwiatami z bibuły oraz
wstążkami.  Czub  drzewka  pozostawia
się  zielony.  Ogromną  popularność
zyskują ostatnio także palmy wileńskie.
Te,  które  można  kupić  u  nas,  są
niewielkich  rozmiarów,  lecz  za  to
misternie  uplecione  z  suszonych
kwiatów, mchów i barwionych traw. 

I  CZYTANIE  Iz 50, 4-7
Nie  zasłoniłem  mojej  twarzy  przed
zniewagami  i  wiem,  że  nie  doznam
wstydu. 

II  CZYTANIE  Flp 2, 6-11
Chrystus uniżył samego siebie, dlatego
Bóg Go wywyższył. 

EWANGELIA  Mt 26, 14-27, 66
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa. 

Od  Niedzieli  Palmowej  trwa  Wielki
Tydzień, w którym towarzyszymy Panu
Jezusowi w Jego szczytowych dziełach,
jakich dokonał dla naszego zbawienia. 
WIELKI  PONIEDZIAŁEK
Aż  do  momentu  pojmania  Jezus
spędzał  dnie  w Jerozolimie,  a  na  noc
wracał  do Betanii.  W poniedziałek,  w
drodze  do  Jerozolimy  miał  miejsce
epizod z drzewem figowym, na którym
głodny  Jezus  nie  znalazł  owocu.  Na
skutek Jego słów drzewo uschło. Był to
proroczy  znak,  symbolizujący
konieczność wydawania owoców 



wiary.  Sama  przynależność  do  ludu
Bożego  i  deklaracja  wiary  jest
niewystarczająca.  Kiedy  Jezus  wszedł
na  teren  świątyni  i  zobaczył  tam
bankierów oraz kupców sprzedających
różne towary, wypędził ich stamtąd. 
WIELKI  WTOREK
Jezus  prowadził  najgwałtowniejsze
polemiki  ze  starszyzną  żydowską.  Po
jej adresem padło wtedy wielokrotne  ,,
biada".   W wielkiej  mowie o czasach
ostatecznych  zapowiedział  całkowite
zniszczenie  Jerozolimy  i  koniec
obecnego  świata,  a  także  swoje
powtórne przyjście na ziemię w chwale
i  Sąd  Ostateczny.  W  różnych
przypowieściach ( o wiernym słudze, o
dziesięciu  pannach,  o  talentach)
nawoływał  do  czujności,  aby  nie
przegapić  momentu  przyjścia  Pana.
Kontekst  tych  wypowiedzi  wskazuje,
że  nie  odnoszą  się  one  jedynie  do
czasów ostatecznych, ale i do wydarzeń
aktualnych. Jezus obiecany od dawna i
zapowiadany  Zbawiciel,  przybył  do
swojego narodu, lecz ten zdaje się tego
nie dostrzegać. 
WIELKA  ŚRODA
Podczas  uczty  w  Betanii  u  Szymona
Trędowatego  miało  miejsce
namaszczenia  Jezusa  drogocennym
olejkiem.  Jezus  przyjął  ten  gest
przybyłej  kobiety  jako  zapowiedź
swojej  śmierci  i  pogrzebu,  podczas
którego  nie  będzie  czasu  na  rytualne
namaszczenie. W tym dniu Sanhedryn,
czyli  Najwyższa  Rada  Żydów,  na
tajnym  posiedzeniu  postanowiła  za
wszelką  cenę  zgładzić  Jezusa.  Judasz
ofiarował przywódcom swoją pomoc w
pojmaniu  Mistrza.  Zdrajca  miał
otrzymać  trzydzieści  srebrników  za

wskazanie  miejsca  i  czasu,  gdy  Jezus
będzie sam, bez otaczającego go tłumu.

WIELKI  CZWARTEK
MSZA  ŚW.  O  GODZ.  18. 00

Był wieczór Paschy:w milczeniu 
głębokim
Siedli napoju pożywać i jadła -
Wieczernik szarym napełnił się 
mrokiem, 
Pół-jasność zmierzchu, mglista i 
wybladła
Na stół białymi zasłony rańtuchy
I na ich twarze łagodnie się kładła. 

I cisza była;a w tej ciszy głuchej
Przez kratę okna powiew coraz rzadszy
Gnał z pól zielonych wiośniane 
podmuchy. 

Pośród rybitwów tych ubogich siadłszy,
Chleb w obie ręce wziął i kielich wina
I zadumany w twarze uczniów patrzy. 

A w tych źrenicach Człowieczego Syna
Mistycznych brzasków grała jasność 
złota
I myśl ogromna jakaś - i jedyna. . . 

Z ich oczu - serca patrzała prostota:
Pierwsi pić mieli z Kielicha Miłości, 
Pierwsi pożywać mieli Chleb Żywota, 
Iż byli,  jako ptaki leśne - prości. 
                           /L. Rydel/
W  Wielki  Czwartek  do  południa  w
katedrach celebruje się Mszę Krzyżma,
czyli  olejów.  Gromadzą  się  na  niej
biskup diecezji i liczni kapłani. Biskup
konsekruje krzyżmo i błogosławi oleje,
które  przez  najbliższy  rok  będą
używane  do  sprawowania
sakramentów:  chrztu,  bierzmowania,
kapłaństwa, namaszczenia chorych. 



Po  homilii  kapłani  odnawiają
przyrzeczenia kapłańskie. A wieczorem
w  parafiach  zaczynamy  celebrację
Tridum  Paschalnego.  Rozpoczyna  je
Msza Wieczerzy Pańskiej. Celebrujemy
ustanowienie Eucharystii  i  sakramentu
święceń  oraz
rozważamy
przykazanie
miłości
bliźniego,
której  wzór
daje  nam
Chrystus.
Msza
Wieczerzy
Pańskiej  to
początek
Pasji,  czyli
męki  Jezusa.  Podczas  uroczystego
śpiewania  ,,  Chwała  na  wysokości"
rozbrzmiewają  dzwony  oraz  dzwonki
mszalne, które po tym hymnie milkną,
podobnie  jak  organy,  aż  do  Wigilii
Paschalnej.  Na  koniec  tej  celebracji
przenosimy Najświętszy Sakrament do
specjalnie  przygotowanej  kaplicy
adoracji  ,,  ciemnicy".  Ołtarz  zostaje
obnażony,  nie  ma już  na  nim obrusu,
krzyża,  świeczników.  Tabernakulum
jest  puste  i  otwarte,  gaśnie  wieczna
lampka.  Coraz mocniej  wchodzimy w
czas męki Chrystusa. 

WIELKI  PIĄTEK
NABOŻEŃSTWO  WIECZORNE  O
GODZ.  18. 00
Wielki  Piątek to dzień męki  i  śmierci
Jezusa. Chrześcijanie starają się skupić
na  Ukrzyżowanym  i  kontemplować
Jego  ofiarną  miłość.  Temu  służy
między innymi ścisły post- ilościowy i
jakościowy. Tego dnia nie sprawujemy

Eucharystii. W kościołach odbywają się
nabożeństwa  Drogi  Krzyżowej.
Liturgia  Męki  Pańskiej,  składa  się  z
czterech części: liturgii słowa, adoracji
Krzyża,   Komunii  świętej  i
przeniesienie  Najświętszego

Sakramentu  do
Grobu
Pańskiego.  Od
dwóch  tygodni
krzyże  w
świątyniach
były zasłonięte.
Dziś  krzyż
odsłaniamy,
kapłan odsłania
kolejne  części
krzyża,  by  za
trzecim  razem

ukazać go w całości. Krzyż jest dla nas
znakiem triumfu i miłości, dletego teraz
jest  czas  na  adorację  krzyża.  Ostatnią
częścią  wielkopiątkowej  liturgii  jest
przeniesienie  Najświętszego
Sakramentu do kaplicy zwanej Grobem
Pańskim.  Monstrancja  jest  przykryta
białym welonem na pamiątkę całunu, w
który  owinięto  martwe  ciało  Jezusa.
Przez  ten  wieczór  i  dzień  następny
będziemy Go tutaj adorować. 

WIELKA  SOBOTA
POCZĄTEK   NABOŻEŃSTWA   O
GODZ. 18. 00
Wielka  Sobota  ciszy,  do  której  warto
dodać też post.  Trwamy bowiem przy
grobie  naszego  Pana,  oczekując  na
zmartwychwstanie.  Wigilia  Paschalna
to  celebracja  Chrystusa
Zmartwychwstałego,  składa  się  z
czterech części , a każda akcentuje inny
symbol nowego życia; światło,  słowo,
wodę,  ucztę. 



LITURGIA   ŚWIATŁA  -
rozpoczynamy  przed  świątynią  od
poświecenia ognia i  nowego paschału.
Od poświęconego ognia kapłan zapala
świecę paschalną i procesyjnie wchodzi
do  kościoła  w  którym  panują
ciemności. gdy odpalamy swoją świecę
od  paschału,  dajemy  znak,  że
odwracamy się od ciemności grzechu i
zła  i  przyjmujemy  od
zmartwychwstałego  Pana  dar  nowego
życia. Płomień świecy jest też znakiem
naszej gotowości i czuwania. 
LITURGIA   SŁOWA  -  kiedy  się
rozpoczyna  w  kościele  nadal  panuje
półmrok.  Słuchając  czytań  ze  Starego
Testamentu,  zaczynamy  rozumieć,  że
światło  paschału  rozchodzące  się  po
kościele  odzwierciedla  Boże
objawienie  udzielane  nam  stopniowo,
w miarę jak Bóg objawia ludziom swój
plan  zbawienia.  Od  stworzenia  świata
przez  zapowiedź  zbawienia  w  ofierze
Izaaka  po  rozdzielenie  wód  Morza
Czerwonego. Od proroctw o zbawczej,
wiernej  miłości  Boga  i  świetle  Jego
mądrości  po  obietnicę  nowego
przymierza  i  zesłania  Ducha  Bożego,
który  zamieszka  w  ludzkich  sercach.
Wreszcie zaczyna się śpiew  Chwałana
wysokości  Bogu   i  zapalają  się
wszystkie  światła.  Po  odśpiewaniu
długo  wyczekiwanego   Alleluja
słyszymy  dobrą  nowinę;  Chrystus
zmartwychwstał! . 
LITURGIA   CHRZCIELNA  -
rozpoczyna  się  odśpiewaniem  Litanii
do  Wszystkich  Świętych,  po  litanii
następuje  błogosławieństwo  wody
chrzcielnej.  Podczas  tej  liturgii
odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne, z
zapalonymi  świecami  w  ręku,  w
obecności  zgromadzonego  Kościoła

wyrzekamy  się  grzechu  i  wyznajemy
wiarę  w Osoby i  dzieło  Ojca,  Syna  i
Ducha Świętego, w Kościół, obcowanie
świętych,  odpuszczenie  grzechów,
zmartwychwstanie  ciała  i  życie
wieczne.  Gdy  kapłan  kropi  nasze
zgromadzenie  wodą  święconą,
przypomina to nasz chrzest. 
LITURGIA  EUCHARYSTYCZNA -
to  Msza  święta  rezurekcyjna,  na
zakończenie której idziemy w procesji.
Wychodzimy  ze  świątyni  z
Najświętszym  Sakramentem,  by
całemu światu ogłaszać radosną wieść
o  zmartwychwstaniu  Chrystusa.
Otrzyjcie  łzy,  wesoły  dzień  nam  dziś
nastał, Jezus zwyciężył, śmierci została
zadana śmierć.       

Obfitych łask i błogosławieństwa
od  Chrystusa  Zmartwychwstałego
oraz pełnych pokoju i nadziei
Świąt  Wielkanocnych 
z radosnym  Alleluja
      życzy Ksiądz Proboszcz i Redakcja



12. 04. 2020
ZMARTWYCHWSTANIE  PAŃSKIE
J 20, 1-9
,, Dotąd bowiem nie rozumieli". 

Wesołych  Świat!Chrystus
zmartwychwstał!  Grzech  został
pokonany,  a  śmierć  straciła  swój
oścień!  Długie  lata  oczekiwania  i
nadziei dobiegły
końca, wszystko
się  wypełniło.
Można  by  się
spodziewać,  że
dzisiejsza
Ewangelia
będzie  radosna,
jest  jednak
inaczej.
Czytamy  o
niepokoju,
zamieszaniu,
niezrozumieniu
i  niepełnej
wierze.  Maria
Magdalena
myśli,  że  ciało
Jezusa  zostało
wykradzione.
Piotr  stoi
oszołomiony przed pustym grobem. A
Jan? ,, Ujrzał i uwierzył", ale wciąż nie
do końca zrozumiał,  co  właściwie  się
stało. Gdzie jest radość ze zwycięstwa
obiecanego przez Jezusa? Ta radość już
stoi  w  progu  gotowa  pojawić  się  w
każdej  chwili.  Lecz  musi  się  jeszcze
coś  wydarzyć.  Uczniowie  muszą
spotkać  zmartwychwstałego  Pana.  W
ciągu  kolejnych  dni  usłyszymy  w
Ewangelii  o  Marii  Magdalenie,
Apostołach,  uczniach  idących  do
Emaus i  Piotrze.  Wszyscy przeżywają

osobiste  spotkanie  ze
zmartwychwstałym Jezusem i  dopiero
po tym wydarzeniu pojawia się w nich
radość.  Dziś  na  Mszy  świętej  przed
Ewangelią  zaśpiewamy  Alleluja!
Usłyszymy  też,  że  jest  ,,  godne  i
sprawiedliwe", abyśmy ,, w tym dniu"
uroczyściej  głosili  chwałę  Jezusa.
Będziemy  się  radować  słysząc  dobrą

nowinę  zawartą  w
Ewangelii.  Nasza
radość  będzie
jeszcze  większa,
gdy  spotkamy  się
ze
zmartwychwstałym
Panem w Komunii
świętej.  Chrystus
zmartwychwstał  -
dla  nas.   Pokonał
grzech  -  dla  nas.
Otworzył  niebo  -
dla  nas.
Przyjmijmy te dary
przybliżając się do
Jezusa  a  nasze
serca  napełnią  się
radością. 

I  CZYTANIE  Dz
10, 34a. 37-43
Świadectwo  św.  Piotra  o
zmartwychwstaniu. 

II  CZYTANIE  1 Kor 5, 6b-8
Wyrzućcie stary kwas. 

EWANGELIA  J 20, 1-9
Apostołowie  przy  grobie
Zmartwychwstałego. 



13. 04. 2020
PONIEDZIAŁEK  WIELKANOCNY
Dz 2, 14, 22b-32
,, Słuchajcie tego, co mówię". 

Księga  Dziejów  Apostolskich,  której
słuchamy  przez  cały  okres
Wielkanocny,  jest  więcej  niż  tylko
historią pierwotnego Kościoła. Mówi o
mocy Ducha Świętego. Czytamy w niej
o  tym,  jak  Duch  działał  przez
zwyczajnych  ludzi,  czyniąc  ich
odważnymi  Apostołami  i  świadkami
Chrystusa.  Ukazując  tak  wielu  ludzi,
których  życie  zostało  radykalnie
przemienione, Dzieje Apostolskie niosą
nam  nadzieję  i  dodają  otuchy.  To  co
przytrafiło  się  Apostołom,  może
również  być  naszym  udziałem.
Dzisiejsze czytanie opisuje jak zaczyna
realizować  się  to,  co  zapowiedział
Jezus  tuż  przed  wstąpieniem  do
nieba;  ,,  Gdy  Duch  Święty  zstąpi  na
was,  otrzymacie Jego moc i  będziecie
moimi  świadkami  w  Jeruzalem  i  w
całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce
ziemi".  I  tak  Piotr  głosi  słowo  w
Jerozolimie  i  nawracają  się  tysiące
ludzi.  W kolejnych  dniach,  będziemy
czytać o tym, jak Piotr i inni uczniowie,
głoszą  Ewangelię  w  Jerozolimie  i
pobliskich  obszarach  Judei.  Następnie
nasza  uwaga  zostanie  przeniesiona  na
Filipa,  który  poniesie  Ewangelię

jeszcze  dalej,  głosząc  Chrystusa  w
Samarii. Wreszcie będziemy świadkami
tego,  jak  Paweł  zaniesie  przesłanie  o
zbawieniu  przez  Azję  Mniejszą  do
Gruzji i  ,,  aż po krańce ziemi". A na
każdym  z  etapów  zobaczymy  Ducha
Świętego,  potężnie  działającego  przez
zwykłych  ludzi  -  namaszczonych
wysłanników  Boga.  Historie  podobne
do  tych  zapisanych  w  Dziejach
Apostolskich  dzieją  się  także  dzisiaj
poprzez głoszenie słowa i  świadectwo
uczniów Jezusa - w tym także i nasze.
My  także  ,  jak  Piotr,  Filip,  Paweł  i
wielu  innych,  otrzymaliśmy  Ducha
Świętego.  On  jest  z  nami,  by  nas
wspierać  w  dawaniu  świadectwa  o
Jezusie i budowaniu Jego królestwa na
ziemi.  Tak  więc  szczególnie  teraz
prośmy Jezusa, aby napełnił nas swoim
Duchem  i  uczynił  świadkami
zbawienia. 

I  CZYTANIE  Dz 2, 14. 22-33
Piotr  głosi  zmartwychwstanie
Chrystusa. 

EWANGELIA  Mt 28, 8-15
Chrystus  zmartwychwstały  ukazuje się
niewiastom. 



19. 04. 2020
2  NIEDZIELA  WIELKANOCNA  J
20, 19-31
NIEDZIELA   MIŁOSIERDZIA  
BOŻEGO
,,  Jezus  przyszedł  (.  .  .  )  stanął
pośrodku i rzekł: ,, Pokój wam!". 

Jezus  ukazał  się  już  uczniom  w
Niedzielę  Wielkanocną.  Dlaczego  po
tygodniu  przyszedł  jeszcze  raz  w  to
samo  miejsce,  do  Wieczernika?Może
dlatego, że tym razem był tam Tomasz,
a  Jezus  chciał  przekonać  targanego
wątpliwościami  ucznia,  że  naprawdę
powstał  z  martwych.  Nie  chciał
zostawić  Tomasza  w  tym  stanie,
dlatego polecił mu dotknąć swoich ran i
upewnić się,  że  to  naprawdę  On.  Ten
akt współczucia i wyrozumiałości - akt
miłosierdzia - doprowadził Tomasza do
wyznania;  ,,  Pan  mój  i  Bóg  mój".
Bardzo możliwe, że to właśnie doznane
wówczas  miłosierdzie  skłoniło
Tomasza  do  odbywania  dalekich
podróży w celu głoszenia Ewangelii, a
ostatecznie  do oddania  życia  za  Pana.
Historia  Tomasza  pokazuje  nam,  że
Boże  miłosierdzie  dotyka  nie  tylko
naszej  grzeszności,  choć odpuszczenie
grzechów już samo w sobie jest wielką
łaską.  Miłosierdzie  Boże  to  także

współczucie dla naszych słabości  oraz
cierpliwość  i  wyrozumiałość  wobec
naszej  niemocy,  nieufności  i  małej
wiary.  Bóg  uwalnia  nas  nie  tylko  od
grzechów,  ale  także  od  wątpliwości,
lęków  i  poczucia  winy,  abyśmy  jak
Tomasz  mogli  iść  za  Chrystusem

dokądkolwiek nas
poprowadzi.
Miłosierdzia Boga
nie  da  się
oddzielić  od  Jego
miłości.  On  jest
miłością  i
miłosierdziem  -
taka  jest  Jego
natura.
Codziennie  Jezus
przychodzi  i  staje
pośród  nas,

pragnąc nam pokazać,  Ze jest  naszym
Panem i Bogiem. Codziennie chce nas
coraz bardziej otwierać na swoje życie i
swoje  błogosławieństwo.  Nie
lekceważmy  mocy  Bożego
miłosierdzia!Czytając  księgę  Dziejów
Apostolskich pamiętajmy, że każdy cud
zdziałany  przez  Apostołów  i  każde
wypowiedziane przez nich słowo były
zakorzenione  w  miłosierdziu,  którego
oni sami najpierw doświadczyli i które
wciąż otrzymywali aż do końca życia. 

I  CZYTANIE  Dz 2, 42-47
Życie  pierwszej  wspólnoty
chrześcijańskiej. 

II  CZYTANIE  1 P 1, 3-9
Radość płynąca z wiary. 

EWANGELIA  J 20, 19-31
Błogosławieni,  którzy  nie  widzieli  a
uwierzyli. 



23. 04. 2020
ŚW.  WOJCIECHA - głównego  
patrona  Polski 

Dziś Kościół będzie modlił się słowami
prefacji;  ,,  Ty  włączyłeś  do  grona
biskupów  św.  Wojciecha,  pełnego
miłości  ku  Tobie  i  wiary,  która  daje
zwycięstwo nad światem. On przeszyty
włóczniami  obumarł  jak  ziarno
pszenicy, które wrzucone w ziemię daje
plon obfity". Plon życia św. Wojciecha
był  obfity.  Świadectwem  tego  jest
kanonizacja,  a  także  historia  naszego
narodu,  który  dzięki  niemu  dał  się
poznać  w Europie  jako  chrześcijański
lud  posyłający  misjonarzy  do  pogan.
Do  relikwii  św.  Wojciecha
pielgrzymował sam cesarz Otto III,  co
zaowocowało  utworzeniem  metropolii
w  Gnieźnie  i  biskupstw w Krakowie,
Kołobrzegu  i  Wrocławiu  oraz  w
znaczącym stopniu przyczyniło się  do
rozwoju państwowości polskiej.  Kiedy
przyjrzymy się życiu Świętego,  to nie

było  ono  pasmem  sukcesów.  Jako
biskup  Pragi  poniósł  porażkę  nie
umiejąc trafić do serc swoich diecezjan

i  ostatecznie  musiał  ich  opuścić.  Nie
udało  mu  się  ocalić  życia  kobiecie
szukającej  azylu  przy  kościelnym
ołtarzu,  a  kiedy  rzucił  klątwę  na  jej
morderców  za  ten  lincz,  w  odwecie
wymordowali  mu  braci  ich  rodziny  -
cały  możny  ród  Sławnikowiców  -  i
spustoszyli  rodzinne  włości.  Jego
zakończona męczeństwem misja też nie
przyniosła żadnych owoców w postaci
nawróconych  pogan.  Pomimo  dobrej
woli  i  szczerych  wysiłków,  św.
Wojciech  ponosił  klęskę  za  klęską.
Święci  tacy  jak  Wojciech  pokazują
nam,  że  Bóg  patrzy  nie  na  nasze
sukcesy, ale na to, co niewidoczne dla
ludzi - na miłość i wiarę. To one dały
ostateczne  zwycięstwo  św.
Wojciechowi,  który  nie  zważając  na
okoliczności  wytrwale  i  z  miłością
służył Bogu.    



25. 04. 2020
ŚW.   MARKA  EWANGELISTY

Druga  Ewangelia  została  napisana
przez  św.  Marka,  który  w  Nowym
Testamencie jest czasami zwany Janem
Markiem.  Zarówno  on,  jak  i  jego
matka,  Maria,  byli  szanowani  w
pierwszych  latach  chrześcijaństwa,  a
dom  jego  matki  w  Jerozolimie  był
miejscem  spotkań  chrześcijan.  Św.
Marka wymienia się zwykle razem ze
św.  Pawłem i  sw.  Barnabą  (który  był
jego  kuzynem),  kiedy  mowa  jest  o
podróżach misyjnych na Cypr  i  dalej.
Wiemy, że przebywał w Rzymie ze św.
Piotrem  i  św.  Pawłem.  Tradycja
sięgająca czasów Euzebiusza wskazuje
na  niego  jako  założyciela  gminy
aleksandryjskiej  i  pierwszego  biskupa
Aleksandrii.  Św.  Marek  jest  autorem
drugiej  Ewangelii,  napisał  ją
prawdopodobnie  w  Rzymie  przed
rokiem  60.  Ewangelia  powstała  w
języku greckim i była przeznaczona dla

ludów  nawróconych  na
chrześcijaństwo.  Tradycja  mówi,  iż
Rzymianie prosili św. Marka, aby głosił
nauki św. Piotra. Druga Ewangelia jest
zapisem  życia  Jezusa,  widzianego
oczyma księcia apostołów,  św. Marka. 
W  TYM   DNIU   IMIENINY
OBCHODZI
NASZ  KS. PROBOSZCZ  MAREK

Drogi Księże Marku - pragniemy abyś
w dniu swego patrona, przyjął od nas
serdeczne  życzenia  i  zapewnienie  w
modlitwie.  Życzymy,  aby  Dobry  Bóg
udzielił  Ci  potrzebnych  darów Ducha
Świętego  do  wytrwania  w  tej  trudnej
posłudze.  Niech  Matka  Boża  -  Matka
Kapłanów- otoczy Cię  swą miłością i
zachowa w dobrym zdrowiu.  
             
          Wdzięczni parafianie. 



26. 04. 2020
3  NIEDZIELA  WIELKANOCNA  Dz
2, 14. 22b-32
,, Posłuchajcie uważnie mych słów!". 

Czy  znasz  słowo  ,,  kerygmat"?
Pochodzi ono od greckiego  kerygma, 
co  oznacza  ,,  głoszenie".   Kościół
używa  tego  słowa  na  określenie
przesłania  głoszonego  przez  Piotra i
pozostałych  Apostołów  po
zmartwychwstaniu Jezusa. W dzisiejszy
pierwszym czytaniu,  przemawiając  do
tłumów w dzień Pięćdziesiątnicy Piotr
głosi  wydarzenia  stanowiące
fundament naszej wiary;
-  Jezus  podczas  swego  ziemskiego
życia  zdziałał  wiele  ,,  niezwykłych
czynów,  cudów  i  znaków".  W
Ewangeliach czytamy o tym, jak Jezus
uzdrawiał  chorych,  wskrzeszał
umarłych, uciszał burze i wyrzucał złe
duchy. Wszystkie te cuda świadczyły o
tym,  że  nie  jest  On  zwyczajnym
człowiekiem. 
-  Jezus  został  wydany  na  śmierć  ,,  z
woli,  postanowienia  i  przewidzenia
Boga".  Jego  śmierć  nie  była  jedynie
wypaczeniem  sprawiedliwości  ani
zrządzeniem losu,  ale  częścią  Bożego
planu.  Jezus  poszedł  na  śmierć
dobrowolnie, jako niewinna ofiara, aby
wybawić nas od grzechu. 
-  Bóg wskrzesił  Go".  Jezus powstał  z
martwych  i  jest  dziś  żywy.  Zerwał
więzy śmierci i objawił nam, czym jest
obietnica  zmartwychwstania  -  dla
Niego samego i dla wszystkich, którzy
za Nim pójdą. 
-  Po  wstąpieniu  do  nieba  Jezus  ,,
otrzymał  od  Ojca  obietnicę  Ducha
Świętego i zesłał Go". Dzięki działaniu
Ducha  Świętego  każdy  z  nas  może

doświadczyć  życia  i  miłości  Boga  w
swoim  własnym  wnętrzu.  Możemy
otrzymać  przebaczenie  wszystkich
swoich  grzechów,  nadzieję  życia
wiecznego,  a  także  moc  do  nowego
życia już teraz. 
Kerygmat  nie  jest  jedynie  zbiorem
prawd,  w  które  mamy  uwierzyć.  Jest
historią  naszego  zbawienia,  zbiorem
obietnic, których wypełniania możemy
doświadczyć.  Są  to  uzdrowienia
fizyczne  i  duchowe,  przebaczenie,
życie  wieczne,  wreszcie  sam  Duch
Święty.  Takie  jest  nasze  dziedzictwo.
Aby  je  dla  nas  zdobyć  Jezus  oddał
życie. 

I  CZYTANIE  Dz 2, 14. 22-33
Bóg wskrzesił Jezusa zerwawszy więzy
śmierci. 

II  CZYTANIE  1 P 1, 17-21
Zostaliście  wykupieni  drogocenną
krwią Chrystusa. 

EWANGELIA  Łk 24, 13-35
Poznali  Chrystusa  przy  łamaniu
chleba. 



29. 04. 2020
ŚW.  KATARZYNY  SIENEŃSKIEJ - 
patronki  Europy 

Św. Katarzyna przyszła na świat w roku
1347.  Od  Dzieciństwa  poświęciła  się
Bogu.  Jednak  rodzice  koniecznie
chcieli wydać ją za mąż i sprzeciwiali
się  jej  pobożnym  skłonnościom,  a  w
końcu zaczęli ją prześladować. Znosiła
wszystko mężnie i z radością, ani przez
chwilę  nie  rezygnując  z  całkowitego
oddania  się  Bogu.  W  końcu  rodzice
złagodnieli  i  pozostawili  jej  wybór
dalszej  drogi  życia.  W roku  1365,  w
wieku  osiemnastu  lat,  przywdziała
habit  trzeciego  zakonu
dominikańskiego.  W  roku  1374
podczas  wielkiej  zarazy  heroicznie
opiekowała się chorymi. Odtąd zaczęto
ją  uważać  za  wcielenie  dobra;tysiące
ludzi  zostało  nawróconych  dzięki  jej
naukom.  Wkrótce  mądrość  i
uduchowienie  Katarzyny  stały  się
sławne.  W  epoce  Wielkiej  Schizmy,
gdy  kościół  zżerała  korupcja  i  spory,
miało to szczególne znaczenie. Kościół

nakładał  wówczas kolejne podatki,  by
duchowieństwo  mogło  pławić  się  w
luksusie.  Włosi  zaś  dodatkowo

cierpieli,  gdyż  Papież  przeniósł  swą
siedzibę  z  Rzymu  do  francuskiego
Awinionu. I gdy Florencja zbuntowała
się  przeciw  Papieżowi,  Grzegorz  IX
uczynił  swym  mediatorem  Katarzynę.
Udało  jej  się  przekonać  Papieża,  by
powrócił do Rzymu, nie poprzestała na
tym.  Zachęcała  Kościół  do  dalszych
reform,  potępiała  bogactwo  i
rozpasanie kleru. Oddając się sprawom
publicznym  nie  odeszła  od  swych
najgłębszych  mistycznych
przeżyć;modlitwy i medytacje, które w
tym okresie  dyktowała  (  nie  potrafiła
pisać),  stały  się  ozdobą  włoskiej
literatury religijnej. Zmarła 29 kwietnia
1380 roku, mając trzydzieści trzy lata.
Św. Katarzynę długo uważano za jeden
z  najwybitniejszych  umysłów
teologicznych w Kościele. Może o tym
świadczyć  jej  wybitne  dzieło  pod
tytułem  ,,  Dialog".   W  1970  roku
papież Paweł Vi nadał jej tytuł doktora
Kościoła. 



Z ŻYCIA PARAFII:
Oto modlitwa papieża Franciszka o ustanie epidemii

koronawirusa na świecie:

Strzeż, święty opiekunie, naszego kraju.
Oświecaj odpowiedzialnych za dobro wspólne,

aby wiedzieli - jak Ty - jak zatroszczyć się
o osoby powierzone ich odpowiedzialności.

Udziel mądrości naukowcom i tym, którzy poszukują
odpowiednich środków służących zdrowiu

i dobry fizycznemu braci.
Podtrzymuj tych, którzy dbają o potrzebujących:
wolontariuszy, pielęgniarki i pielęgniarzy, lekarzy,

którzy pozostają na pierwszej linii troski o chorych,
także za cenę własnego bezpieczeństwa.

Błogosław, św. Józefie, Kościół, począwszy od jego
szafarzy, uczyń go znakiem i narzędziem

Twojego światła i Twojej dobroci.
Towarzysz, św. Józefie, rodzinom: swoją cichą modlitwą

buduj harmonię pomiędzy rodzicami i dziećmi,
szczególnie pamiętaj o najmłodszych.

Zachowaj starszych od samotności: spraw, aby nikt
nie był pozostawiony w rozpaczy opuszczenia i

zniechęcenia.
Pociesz tego, kto jest najsłabszy, dodaj odwagi temu,

kto się chwieje, wstawiaj się za ubogimi.
Razem z Dziewicą Maryją błagaj Pana,

aby uwolnił świat z wszelkiej formy pandemii. Amen. 

http://telemagazyn.pl/program-tv/1000002390587,na_pierwszej_linii,id,t.html#utm_medium=alz&utm_source=dziennikzachodni.pl&utm_campaign=artykul


INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
KWIECIEŃ 2020

1.04.2020 Środa
Msza Św. ZBIOROWA
+Stefania Kućka,Tadeusz Honkisz, 
Florian Jurzak,Franciszek Knapek,
Weronika Żurek,Czesława Majdak, 
Stefania Kasperek,Karol Jurzak,
Apolonia Handzlik,Ludwika 
Sołczykiewicz,Natalia Reczko,
Anna Rozmus,Janina 
Piekarska,Helena Ciurla, Stanisław 
Wróbel, Janina Pawica,Maria 
Malarz,Janina Wołek,Józef 
Mydlarz,Zbigniew Jeszka
Adam Kaczmarczyk
2.04.2020 I Czwartek
17.00 Msza Św.+Stefan Dudek z żoną
Emilią,synem Krzysztofem
3.04.2020 I Piątek
17.00 Msza Święta +Marian Leśniak 
z żoną Małgorzatą
Nabożeństwo Przebłagalne do Serca 
Bożego
4.04.2020 I Sobota
17.00 Msza Św. Dziękczynna w 
rocznicę urodzin Ingi,oraz z prośbą o 
dary Ducha Świętego dla całej 
rodziny.
Nabożeństwo Przebłagalne do 
Niepokalanego Serca NMP

5.04.2020 NIEDZIELA PALMOWA
MĘKI PAŃSKIEJ
8.00     Msza Św. +Michał Mrowiec z
żoną Rozalią
1030.   Msza Św. Dziękczynna w 60 
rocznicę urodzin Elżbiety,   Za 
Parafian      
6.04.2020  Wielki Poniedziałek 
17.00  Msza Św. +Maria Malarz

7.04.2020 Wielki Wtorek 
17.00 Msza Św. +Urszula Szaliga z 
mamą Franciszką
8.04.20202 Wielka Środa
17.00   Msza Święta ZBIOROWA      
+Adam Kaczmarczyk,
+Stefania Kućka,Tadeusz Honkisz, 
Florian Jurzak,Czesława Majdak, 
Stefania Kasperek,Karol 
Jurzak,Apolonia Handzlik,Ludwika 
Sołczykiewicz, Natalia Reczko,Anna 
Rozmus,Janina Piekarska,Helena 
Ciurla, Stanisław Wróbel,Janina 
Pawica,Maria Malarz,Janina 
Wołek,Józef Mydlarz,
9.04.2020 Wielki Czwartek
18.00+Tadeusz Jancia
10.04.2020 Wielki Piątek
18.00 Nabożeństwo Męki Pańskiej
11.04.2020 Wielka Sobota
18.00  Msza Święta Dziękczynna w 
rocznicę urodzin Melanii

12.04.2020 UROCZYSTOŚĆ  
ZMARTWYCHWSTANIA 
PAŃSKIEGO
8.00   Msza Święta    +Jan Leśniak z 
żoną Julią i rodzicami
10.30 Msza Święta    +Piotr Handzlik
,Za Parafian               
13.04.2020 PONIEDZIAŁEK W 
OKTAWIE  WIELKANOCY
8.00    Msza Święta +Anna Jurzak z 
mężem Karolem
10.30  Msza Święta  +Władysława 
Bachowska
14.04.2020 Wtorek w oktawie 
Wielkanocy
17.00  Msza Święta Dziękczynna z 
oddaniem się w opiekę Matki Bożej 
dla Zofii



INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
KWIECIEŃ 2020

15.04.2020 Środa w oktawie 
Wielkanocy
17.00  Msza Święta ZBIOROWA
+Stefania Kućka,Tadeusz Honkisz, 
Florian Jurzak,Czesława Majdak, 
Stefania Kasperek,Karol Jurzak, 
Apolonia Handzlik,Ludwika 
Sołczykiewicz, Natalia Reczko,Anna 
Rozmus,Janina Piekarska,Helena 
Ciurla, Stanisław Wróbel,Janina 
Pawica,Maria Malarz,Janina 
Wołek,Józef Mydlarz, Adam 
Kaczmarczyk.
16.04.2020 Czwartek w oktawie 
Wielkanocy 
17.00 Msza Święta +Helena i Edward 
Jachymek
17.04.2020 Piątek w oktawie 
Wielkanocy
17.00  Msza Święta do Bożego 
Miłosierdzia o ocalenie naszej 
Ojczyzny i całego świata od pandemii 
koronawirusa,Od czcicieli Bożego 
Miłosierdzia.
18.04.2020 Sobota w oktawie 
Wielkanocy
17.00  Msza Święta +Marcin Malarz z 
ojcem Andrzejem w rocznicę śm.

19.04.2020 2 NIEDZIELA 
WIELKANOCNA-BOŻEGO 
MIŁOSIERDZIA
8.00   Msza Święta  +Karol Jurzak
10.30 Msza Święta   Za Parafian 
20.04.2020 Poniedziałek
17.00  Msza Święta +Józef Ciurla z 
żoną Heleną i rodzicami
21.04.2020 Wtorek
17.00 Msza Święta +Rozalia Łasak

22.04.2020 Środa

17.00 Msza Święta ZBIOROWA
+Stefania Kućka, Tadeusz Honkisz, 
Florian Jurzak,Czesława Majdak,
Stefania Kasperek,Karol Jurzak, 
Apolonia Handzlik,Ludwika 
Sołczykiewicz,Natalia Reczko,Anna 
Rozmus,Janina Piekarska,Helena 
Ciurla, Stanisław Wróbel,Janina 
Pawica,Maria Malarz,Janina Wołek, 
Józef Mydlarz, Adam Kaczmarczyk
23.04.2020 Czwartek
17.00  Msza Święta +Antoni Byrski
24.04.2020 Piątek
17.00 Msza Święta   +Marian Malarz z 
rodzicami Janem i Marią
25.04.2020 Sobota
17.00 Msza Święta  +Maria i Tadeusz 
Byrscy

26.04.2020 NIEDZIELA
8.00   Msza Święta +Władysław Piznal
10.30  Msza Święta  +Józef Mydlarz , 
Za Parafian
27.04.2020 Poniedziałek
17.00 Msza Święta +Władysława 
Sikora
28.04.Wtorek
17.00 Msza Święta  +Eugeniusz Janosz
29.04.2020 Środa
17.00  Msza Święta ZBIOROWA
+Stefania Kucka,Tadeusz 
Honkisz,Florian Jurzak,Czesława 
Majdak,
Stefania Kasperek,Karol 
Jurzak,Apolonia Handzlik,Ludwika 
Sołczykiewicz,
Natalia Reczko,Anna Rozmus,Janina 
Piekarska,Helena Ciurla,
Stanisław Wróbel,Janina Pawica,Maria 
Malarz,Janina Wolek,Józef Mydlarz,
Adam Kaczmarczyk.
30.04.2020 Czwartek
17.00 Msza Święta +Stanisław 
Handzlik w rocz.śm.


