
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 13 kwietnia do 19 kwietnia 2020 

Poniedziałek, 13 kwietnia, W OKTAWIE WIELKANOCY 
7.30 ++ Genowefa, Julian i Bolesław 

9.00 + Stanisława Buczek w 19. rocz. śm. 

10.30 ++ Stefan i Julia, Stanisława Szlachta 

12.00 ++ Melania, Stefan, Irena, w 10. rocz. śm., Marcjanna, Tadeusz, Leszek 

13.15 Za Parafian  

17.00 ++ Maria, Stanisław, Jerzy 

18.30 + Teresa Kralka 

Wtorek, 14 kwietnia, W OKTAWIE WIELKANOCY  
7.00 ++ Mieczysław i Justynka Hahn 

7.30 + Edward Smaga – int. od Sąsiadów z klatki 

18.30  O bł. Boże i zdrowie dla Basi i Elżbiety 

Środa, 15 kwietnia, W OKTAWIE WIELKANOCY  
7.00 ++ Zdzisław Chłopek w 24. rocz. śm.; + Zofia w 9. rocz. śm. 

7.30 1) O nawrócenie Sławka; 2) + Edward Smaga – int. od Sąsiadów z klatki 

18.30 ++ Janusz, Genowefa, Stefan Ziarkowscy  

Czwartek, 16 kwietnia, W OKTAWIE WIELKANOCY  
7.00 1) + Edward Smaga – int. od siostry Janiny; 2) ++ Mirella Ptak i Zygmunt Kościelski 

7.30 ++ Janina i Adolf Borowiczowie 

18.30  INTENCJE NOWENNOWE DO MBM: 1) + Leszek Lowas w 5. rocz. śm. 

Piątek, 17 kwietnia, W OKTAWIE WIELKANOCY  
7.00 1) + Aleksander Krukowski; 2) + Edward Smaga – int. od siostrzenic Alicji, Anny i 

Bogusławy oraz Stefana z Żoną; 3) + Edward Markowski – int. od Marii Druzgała z Lublina 

7.30 O dobrą spowiedź, życie i śmierć dla Janusza 

18.30 ++ Maria i Antoni oraz ich Dzieci 

Sobota, 18 kwietnia, W OKTAWIE WIELKANOCY 
7.00 1) + Edward Smaga – int. od rodziny Wersznerów;  

2) + Edward Markowski – int. od Doroty i Zdzisława Druzgała z Lublina 

7.30 1) O bł. Boże dla Rodziny, zdrowie i potrzebne łaski oraz opiekę MB dla Krystyny 

Róg w dniu urodzin; 2) ++ Mirella Ptak i Zygmunt Kościelski  

18.30 O bł. Boże, opiekę MB i wstawiennictwo św. Józefa dla Marii z Rodziną, o zdrowie 

dla Syna oraz ulgę w cierpieniu dla Marii 

II. WIELKANOCNA, CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, 19 KWIETNIA 
7.30 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i wszelkie potrzebne łaski dla Antoniny Nowak w 

18. rocz. urodzin 

9.00 ++ Władysław, Genowefa i Józef  

10.30 ++ Tekla (ona), Józef, Henryka (ona) Stanisław i Stefan 

12.00 ++ Ewa Cholewa i Stanisław mąż 

13.15 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, zdrowie dla Ewy na roczek 

17.00 ++ Wiktoria w 37. rocz. śm. i Tadeusz Michalscy 

18.30  + Julia Kraj 

20.00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla Agnieszki z okazji imienin 
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EWANGELIA NA  

NIEDZIELĘ ZMARTYWCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

 /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 oraz do drugiego ucznia, 

którego Jezus kochał, 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 obydwaj ra-

zem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kie-

dy 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. Do-

tąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z mar-

twych. 

 

 

REFLEKSJA 

Święty Jan przyznaje, że jako pierwszy z apostołów uwierzył w zmar-

twychwstanie Chrystusa, choć nie był pierwszym, który wszedł do wnętrza 

grobu. Wcześniej zaglądała tam Maria Magdalena i św. Piotr. Ewangelista de-

likatnie zaznacza na końcu, że do wiary nie wystarczy samo oglądanie i słu-

chanie. Trzeba jeszcze starać się zrozumieć słowo Boże. 



MODLITWA PRZED ŚNIADANIEM WIELKANOCNYM 

O poranku Niedzieli Zmartwychwstania rodzina gromadzi się 

przy odświętnie nakrytym stole, w którego centrum stoi świeca i Pismo 

Święte. Głowa rodziny zapala świecę i okazując ją domownikom oznaj-
mia: 

Chrystus Pan zmartwychwstał! Alleluja! 
Rodzina odpowiada: 

Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja! 

Prowadzący modlitwę: 

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

Wszyscy: 

Amen. 
Odczytanie fragmentu Ewangelii (Mt 8, 1-10) powierza się matce lub młodzieży: 

Z Ewangelii według św. Mateusza: 
Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga 

Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, 

podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego była jak błyskawica, a szaty jego białe jak 
śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i podrętwieli jak umarli. 

Anioł zaś przemówił do niewiast: „Wy się nie bójcie! Bo wiem, że szukacie Jezusa Ukrzy-
żowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie 

leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i udaje się przed wami do 

Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem”. 
Pospiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to 

Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: „Witajcie”. One zbliżyły się do Niego, objęły 

Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: „Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim 
braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą”. 

Głowa rodziny intonuje pieśń wielkanocną (np. „Zwycięzca śmierci” lub „Wesoły nam 
dzień dziś nastał”). Po skończonym śpiewie następuje modlitwa próśb: 

Boże, nasz Ojcze, w ten Święty Dzień, podczas którego wspominamy Chwalebne 

Zmartwychwstanie Twojego Syna Jezusa Chrystusa, błagamy Cię, abyś błogosławił naszą 

doczesność, a naszym zmarłym dał udział w swojej Światłości.  

Udziel naszej rodzinie darów miłości, zgody i pokoju. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Pa-

nie!  
Daj udział w radości zmartwychwstania naszym zmarłym (wymienić imiona). Ciebie pro-

simy, wysłuchaj nas, Panie! 
Obdarz także naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych radością tego dnia. Ciebie prosi-

my, wysłuchaj nas, Panie! 

W serca tych, którzy nie uznają Twego Syna za swojego Pana, wlej łaskę wiary i nawróce-
nia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie! 

Wszystkich samotnych, opuszczonych, biednych i chorych obdarz pocieszeniem. Ciebie 
prosimy, wysłuchaj nas, Panie! 

Odmawia się modlitwę Ojcze nasz. 

Najświętsza Maryjo Panno, Matko Boga, prosimy Cię: wstawiaj się za tymi, którzy przez 
wiarę w Twojego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa, są prześladowani i nie mogą w pokoju 

świętować Jego Chwalebnego Zmartwychwstania. 

Odmawia się modlitwy Zdrowaś Maryjo i Pod Twoją obronę. 
Prowadzący modlitwę: 

Panie Jezu Chryste, dzięki swemu Zmartwychwstaniu pokonałeś śmierć i szatana, a nam 
dałeś nadzieję na wieczne życie przed Twoim tronem w Niebie. Spraw, abyśmy i my jaśnieli chwa-

lebnym blaskiem Twojego Zmartwychwstania. Amen. 

 Odmawia się modlitwę przed posiłkiem: 

Panie Jezu Chryste, zasiądź między nami, udziel nam radości Twego Zmartwychwstania. 

Niech się okażemy Twoimi uczniami, a stół nasz niech będzie znakiem pojednania. Amen. 
lub 

Pobłogosław Panie Boże nas, pobłogosław ten posiłek, tych, którzy go przygotowali i na-
ucz nas dzielić się chlebem i radością z wszystkimi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

 Po posiłku odmawia się modlitwę: 

Dziękujemy Ci, Boże, za te dary, któreśmy z dobroci Twojej spożywali. Przez Chrystusa 
Pana naszego. Amen. Alleluja! 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA  

NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

 

 1. Kończymy przeżywanie Triduum Paschalnego. Trwa Oktawa Wielkanocy. Stosujemy 

się do przepisów państwowych i kościelnych przyjmując w świątyni na liturgię pięć osób, czyli 

zamawiających poszczególne Msze św. Sugerujemy również od czwartku korzystanie w czasie 
liturgii ze środków ochrony osobistej. W Poniedziałek Wielkanocny nie odprawiamy Mszy św. o 

20.00. pozostałe Msze św. jak w każdą niedzielę. Jutro przeczytamy list Rektora UPJP 2.  

  W piątek ze względu na Oktawę Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego nie obowią-
zuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.  

 2. Za posługę w Wielkim Tygodniu dziękujemy kapłanom, klerykowi Maćkowi, nadzwy-
czajnym szafarzom Eucharystii, organiście Andrzejowi Garbieniowi, chórowi PanaMa Chór w 

rodzinnej odsłonie pp. Tomczyków, przedstawicielom scholi oazowej Joannie, Szymonowi i Łuka-

szowi, lektorom, panom kościelnym zwłaszcza p. Edwardowi Śliwińskiemu, ale też p. Edwardowi 
Kośmiderowi, pani Elżbiecie Kulce i pani Stanisławie Mysza ze współpracownikami za dekoracje 

kwiatowe i porządki oraz zespołowi realizatorów transmisji internetowej liturgii ostatnich dni, pp. 

Kurzyńskim, pp. Wyżgom i p. Natalii Cyganik.  
 3. Najbliższa niedziela to Święto Bożego Miłosierdzia. Rozpocznie ona 76. Tydzień Miło-

sierdzia. Po Mszach św. odmówimy przed Najświętszym Sakramentem Koronkę do Miłosierdzia 
Bożego i akt zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu. Uczcimy obraz Miłosierdzia Bożego. W 

dniach nowenny trwającej przed tą uroczystością po Mszy św. o godzinie 18.30 odmówimy Koron-

kę do Miłosierdzia Bożego. 
 4. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele dolnym od 8.00 do 18.00. 

Wieczorem comiesięczna nowenna do naszej patronki, Matki Bożej Miłosierdzia obejmująca Mszę 
św. w intencjach nowennowych i nabożeństwo. W Oktawie Wielkanocy od Wtorku Wielkanocnego 

Msze św. odprawiamy w kościele dolnym.  

 5. Transmitujemy dzisiaj i jutro Mszę św. o godzinie 12.00. W kolejne dni Tygodnia Wiel-
kanocnego Mszę św. wieczorną o godzinie 18.30 i różaniec o ustanie epidemii o 20.30.   

 Kancelaria parafialna czynna o zwykłej porze w czwartek i w sobotę dla załatwiających 

formalności pogrzebowe. W innych sprawach możliwość kontaktu telefonicznego w czasie urzędo-
wania.  

 6. Przeżywając Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, Siostry i Bracia życzymy Wam 
Błogosławieństwa Bożego, które niech się przejawia w Waszym zdrowiu, w wytrwałości i w solidar-

ności w czasie próby. W nadziei na zwycięstwo nad zagrożeniem i na powrót stabilizacji naszego 

życia, jak również w pogodnym głoszeniu orędzia wielkanocnego. Chrystus Zmartwychwstał praw-
dziwie. Alleluja, Alleluja!  

 7. Niech radość zmartwychwstania stanie się udziałem śp. Marii Fiutowskiej, którą poże-

gnaliśmy w minionym tygodniu, wszystkich naszych bliskich zmarłych i wszystkich zmarłych ofiar 
rozprzestrzeniającej się epidemii i wszelkich chorób, które nękają ludzkość. Wesel sie Królowo 

miła... 


