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Niech Zmartwychwstanie Pańskie,  

które niesie odrodzenie duchowe,  

napełni wszystkich spokojem i wiarą,  

da siłę w pokonywaniu trudności  

i pozwoli z ufnością patrzeć  

w przyszłość.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRYSTUS PRAWDZIWIE zmartwychwstał!  
Dlatego życzymy Wam, żebyście  

mogli tego NAMACALNIE  doświadczać, 

zarówno w tych chwilach, kiedy przedzieracie się przez ciemną dolinę, 

jak i w chwilach czystej radości i szczęścia; w domu i w pracy;  

w momentach samotności i kiedy przebywacie z innymi,  

w kościele i za jego drzwiami. 

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych  

                                                            życzy Parafialny Zespół Caritas 

 

Błogosławionych,  
pełnych radości i pokoju  

Świąt Wielkanocnych  
 Wszystkim Parafianom 

życzy 
Proboszcz 
ks. Józef Krakowski 



 Co dla mnie znaczy Zmartwychwstanie? 
 Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, 

próżna jest także wasza wiara (1 List do Koryntian 15,14). Słowami tymi  
św. Paweł stawia sprawę na ostrzu noża – nie ma wiary w Chrystusa bez 
wiary w jego zmartwychwstanie. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał – pisze 
dalej apostoł – także umarli nie zmartwychwstaną, a ludziom pozostanie ha-
sło: jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy (1 List do Koryntian 15,32). 
 Ale przecież Jezus rzeczywiście zmartwychwstał; dla wiary apostołów, 
wiary Kościoła, naszej wiary ma to znaczenie kluczowe. Prawda ta jest jed-
nak trudna. Apostołowie usłyszawszy świadectwo kobiet powracających od 
grobu z początku je odrzucili: słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali 

im wiary (Łukasz 24,11). Tomasz zażądał „dowodu rzeczowego”, dotknięcia 
ran żywego Jezusa. Niektórzy spośród chrześcijan, choć nawróceni, mówili, 
że nie ma zmartwychwstania (dlatego musiał do nich św. Paweł napisać sło-
wa przytoczone powyżej). Dobra Nowina była również odrzucana wprost: ży-
dowscy przeciwnicy Jezusa rozpuścili plotkę, że uczniowie ukradli jego ciało 
z grobu; greccy słuchacze mowy Pawła na ateńskim Areopagu przerwali mu 
z lekceważeniem, gdy zaczął mówić o zmartwychwstaniu. Wreszcie i dzisiaj 
wielu z nas, chcących uważać się za chrześcijan, wyznaje, iż w zmartwych-
wstanie nie wierzy – albo też wątpi, wciąż na nowo pyta się o dowód, ze stra-
chem myśli o śmierci. 
 Tak więc z jednej strony zmartwychwstanie Chrystusa jest sercem Do-
brej Nowiny, rewelacją, wielkim radosnym zaskoczeniem, podstawą wiary i jej 
kamieniem probierczym – z drugiej zaś również „znakiem, któremu sprzeci-
wiać się będą”. 
 Wyznanie wiary, „Credo” mszalne mówi: I zmartwychwstał dnia trzecie-

go, jak oznajmia Pismo. Cała treść wyznania wiary opiera się na Piśmie 
Świętym. W tym miejscu jednak – i tylko w tym – „Credo” wskazuje wprost na 
świadectwo Biblii. Rozwijając to zdanie przedstawić więc trzeba naukę Nowe-
go Testamentu o zmartwychwstaniu Jezusa. Jest to zarazem odpowiedź na 
nadzieje mesjańskie Pism hebrajskich. 
 W pełni uwierzyć w zmartwychwstanie oznacza zatem nie tylko przyjąć 
słowo wiary, ale i samemu zaświadczyć, podjąć świadectwo apostołów. Wła-
ściwie powinniśmy mówić o zmartwychwstaniu tak, jakbyśmy widzieli Chry-
stusa własnymi oczyma, jakbyśmy tam byli. Chrześcijanin powinien nie tylko 
wierzyć w fakt zmartwychwstania, lecz także być zmartwychwstania świad-
kiem. 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

 ◊ Dziś przeżywamy uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Zewnętrz-
nymi oznakami przeżywanego Okresu Wielkanocnego są: krzyż z czerwoną 
stułą, paschał i figura Zmartwychwstałego umieszczona przy ołtarzu mszal-
nym. Symbole Zmartwychwstałego Chrystusa pozostają przy ołtarzu  
do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. 
◊ Zapraszam na uroczyste Nieszpory o godz. 1630, które kończą obchody 
Świętego Triduum  Paschalnego.  
◊ W 2. dzień Świąt Wielkanocnych Nieszporów nie będzie. 
◊ We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie dla kandydatów do Bierzmo-
wania. 
◊ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota nowego 
miesiąca. Zapraszam do Komunii św. wynagradzającej. Członków Bractwa 
Żywego Różańca na Mszę św. i nabożeństwo w sobotę o godz. 700. 
◊ Trwa nowenna do Miłosierdzia Bożego przed świętem Miłosierdzia,  
które przypada w II Niedzielę Wielkanocną. Dzień ten jest zarazem począt-
kiem Tygodnia Miłosierdzia.  
◊ W przyszłą niedzielę, 8 kwietnia, młodzież naszej parafii przyjmie Sakra-
ment Bierzmowania, którego udzieli Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc. Do 
tego ważnego momentu w życiu chrześcijanina młodzież była przygotowy-
wana  od dłuższego czasu. Włączmy tę intencję do naszych modlitw. 
◊ W drugą Niedzielę Wielkanocną odbędzie się spotkanie Rodzin - Emaus 
Domowego Kościoła. 
◊ W Gościu Niedzielnym: 
 • Droga do Emaus jako dziewięć stacji drogi „po-krzyżowej” – Jezus leczy 
serca i przywraca nadzieję. 
Ponadto w "Gościu": 
• w drodze do relacji z Bogiem – między rozumem i wiarą. Specjaliści od do-
wodzenia w sądach, najwybitniejsi prawnicy świata mówią o tym, jak bardzo 
wiarygodne są świadectwa o cudach,  
• o mniszkach kamedułkach, które żyją w cichym szczęściu. „Gość” został 
zaproszony za klauzurę klasztoru. 
◊ Kolekta w II Święto Wielkanocne przeznaczona jest na Wydział Teologicz-
ny Uniwersytetu Śląskiego i Katolicki Uniwersytet Lubelski. W przyszłą nie-
dzielę na Caritas Archidiecezji.  
◊ Przed kościołem zbiórka: Śląskie - pomoc dzieciom z Aleppo. 
◊ Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary. 
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2 IV 
Poniedziałek 
Wielkanocny 

 
4. dzień Now. do  
Miłosier. Bożego 

g. 700 

g. 1000 

 

g. 1700 

- Za parafian 

- Za + Danutę Blicharską w dniu urodzin oraz za  ++ z rodzin 

Blicharski i Sajko 

- Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą 

opiekę Bożą i zdrowie dla Doroty i Pawła Nieścierowiczów 

3 IV 

Wtorek 
5. dzień Now. do  
Miłosier. Bożego 

g. 1800 - Za + Jakuba Cygana w rocznicę śmierci 

4 IV 

Środa 
6. dzień Now. do  
Miłosier. Bożego 

g. 800 Msza św. szkolna 
- Za + Wilhelma Widera 

 

5 IV 

Czwartek 
I czwartek  

7. dzień Now. do  
Miłosier. Bożego 

g. 700 

 

 

g. 1730 
g. 1800 

- Ku czci Chrystusa - Najwyższego i Wiecznego Kapłana  
o uświęcenie duchowieństwa, za ++ kapłanów, o nowe 
powołania kapłańskie i zakonne oraz - od ofiarodawców 
Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za + Tadeusza Kowalskiego w 2. rocznicę śmierci, rodzi-
ców Henryka i Jadwigę  

6 IV 

Piątek 
I piątek 

8. dzień Now. do  
Miłosier. Bożego 

g. 700 

 
 
g. 1800 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jako wyna-
grodzenie za grzechy oraz w intencjach emerytów i cho-
rych naszej parafii - od ofiarodawców 
- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa za dzieci 
pierwszokomunijne, ich rodziców i chrzestnych 

7 IV 

Sobota 
I sobota 

9. dzień Now. do  
Miłosier. Bożego 

g. 700 

 
g. 1800 

- Ku czci Niepokalanego Serca Maryi i Królowej Różańca 
św. za żyjących i ++ członków Bractwa Żywego Różańca 
- Za + Mariannę Kuś w 13. rocznicę śmierci 
 

8 IV 
2. NIEDZIELA 

WIELKANOCNA  

Miłosierdzia  
Bożego 

 
Bierzmowanie 

młodzieży 

g. 630 

g. 700 

 

g. 1000 

 

 

 

 

g. 1500 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za + Gertrudę Szołtysek w rocznicę śmierci, Józefa i Ali-
nę Szołtysek oraz ++ z rodziny Szołtysek i Kisiel 
- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej 
z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą 
opiekę Bożą i zdrowie dla Tadeusza Wita z okazji 60. 
rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla rodzi-
ców chrzestnych i dla całej rodziny                  Te Deum            
Nieszpory ku czci Miłosierdzia Bożego 

- W intencji młodzieży przyjmującej Sakrament Bierzmo-
wania (z parafii Pawłów i Kończyce)                                             
 


