INTENCJE MSZALNE od 5 kwietnia do 11 kwietnia 2021
Poniedziałek w oktawie wielkanocy, 5 kwietnia
7.00
++ Genowefa, Julian, Bolesław
9.00
++ Irena, Bogdan, Jan, Robert, Maria i ++ Zm. z Rodziny
10.30 + Maria Dzieża – Msza Święta gregoriańska
12.00 ++ Maria i Alojzy Knapczyk
13.15 Za Parafian
17.00 ++ Helena i Stanisław Tylek
18.30 ++ Maria i Kazimierz Białotowie
Wtorek w oktawie wielkanocy, 6 kwietnia
7.00
+ Stanisław Tomczyk z okazji urodzin
7.30
+ Maria Dzieża – Msza Święta gregoriańska
18.30 ++ Stanisław w 45. rocz. śm., Michalina, Piotr i Jadwiga
Środa
7.00
7.30
18.30

w oktawie wielkanocy, 7 kwietnia
++ Tekla i Stanisław
++ Bolesław, Maria, Kazimierz, Barbara, Danuta, Maria
1) W intencji Radio Maryja;
2) + Maria Dzieża – Msza Święta gregoriańska

Czwartek w oktawie wielkanocy, 8 kwietnia
7.00
1) + Maria Dzieża – Msza Święta gregoriańska;
2) ++ Stefania i Tomasz Czapikowie, syn Krzysztof
7.30
++ Adam, Bronisława, Wacław
18.30 O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę MB dla Marii Wiesławy Wolskiej
Piątek w oktawie wielkanocy, 9 kwietnia
7.00
1) + Edmund Olech – int. od wnuka, Kamila;
2) + Alicja Kucharczyk – int. od rodziny Przepiórków
3) + Zbigniew Grześkow
7.30
+ Maria Dzieża – Msza Święta gregoriańska
18.30 + Maria Chyra – int. od Koleżanek z Apteki Darów
Sobota w oktawie wielkanocy, 10 kwietnia
7.00
1) + Zofia Filek – int. od Koleżanek i Kolegów córki, Elżbiety;
2) Dziękczynno-błagalna w intencji Marii i Marka z okazji 55. rocz. ślubu
7.30
1) + Maria Dzieża – Msza Święta gregoriańska;
2) Za Parafian
18.30 ++ Tomasz, Marianna, Stanisław Baranik
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, 11 kwietnia
7.30
O bł. Boże i opiekę MB dla Michała Raźnego i Jego Rodziców
9.00
+ Stanisław Buczek w 20. rocz. śm.
10.30 ++ Jan Jarząb w 15. rocz. śm., syn Wacław
12.00 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę dla Grażyny i Jana w 55. rocz.
ślubu, 30. rocz. ślubu Moniki i Roberta, 19. rocz. ślubu Renaty i Marcina, 3. rocz. ślubu Marysi i
Macieja i w 1. rocz. ur. Anielki
13.15 ++ Ewa i Stanisław Cholewa
17.00 + Maria Dzieża – Msza Święta gregoriańska
18.30 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Barbary i Grzegorza w 19.
rocz. ślubu
20.00 Rezerwacja
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EWANGELIA NA NIEDZIELĘ
ZMARTWYCHWSTANIA 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 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 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 Pisma, które mówi, że On ma
powstać z martwych.

REFLEKSJA
Maria Magdalena zawiadomiła Piotra i ucznia, którego Jezus miłował, o
pustym grobie. Pobiegli sprawdzić. Młodszy przybył szybciej, lecz poczekał na
Piotra. Po ułożeniu płócien i chusty poznali, że dokonało się coś nadzwyczajnego. Stopniowo otwierali się na przyjęcie i rozumienie proroczych zapowiedzi
i nauki Mistrza. Dziękujmy za ich świadectwo.

WIELKANOC TRWA
W Poniedziałek Wielkanocny kontynuuje się świętowanie
zmartwychwstania Chrystusa. Dzień ten nie ma jakiegoś innego,
specjalnego znaczenia w liturgii Kościoła. Z liturgicznego punktu
widzenia cały okres wielkanocny trwający 50 dni, od Niedzieli
Wielkanocnej aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego włącznie, powinien być świętowany jak jedna wielka niedziela – podkreślają teolodzy.
Według teologów w ramach tych 50 dni w sposób szczególny w liturgii wyróżniona jest oktawa wielkanocna, czyli pierwszy tydzień po Wielkanocy. Oktawa wielkanocna trwa do pierwszej niedzieli po Wielkanocy włącznie.
W wielu krajach – jak podają historycy Kościoła – przez długi okres czasu świętowano Wielkanoc przez trzy dni, także w Polsce jeszcze za Jagiellonów. A zatem Poniedziałek Wielkanocny zachował się w niektórych krajach jako dzień świąteczny, aby podkreślić doniosłość uroczystości Zmartwychwstania Chrystusa, która jednak w liturgii obchodzona jest przez 50 dni.
Święta Wielkanocne są najważniejszym wydarzeniem w roku liturgicznym dla
wiary katolickiej. Ich obchody trwają łącznie osiem dni, a ich kulminacją jest Niedziela
Wielkanocna. Jest to pamiątka śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, na których
opiera się chrześcijaństwo. Z tego powodu wydarzenia kościelne w czasie Wielkanocy są
niezwykle uroczyste i hucznie obchodzone.
W tradycji ludowej Poniedziałek Wielkanocny, znany jest jako śmigus-dyngus albo lany poniedziałek. To dzień pełen wesołości, towarzyskich spotkań i zabaw. Dyngus
trwał dwa. W poniedziałek wielkanocny panowie oblewali wodą panie, a we wtorek wielkanocny, zwany trzecim świętem wielkanocnym – panie oblewały panów.
Dyngusem nazywano datek dawany przez gospodynie mężczyznom chodzącym w
Poniedziałek Wielkanocny po domach, składającym życzenia świąteczne i wygłaszającym
oracje oraz wiersze o męce Pańskiej, czy też komiczne parodie. W zamian za to otrzymywali jajka, wędliny i pieczywo.
Śmigus z kolei to obyczaj polewania się wodą w Poniedziałek Wielkanocny. Stąd
też nazwa „lany poniedziałek”. Zwyczaj prawdopodobnie ma korzenie pogańskie i wiąże
się z radością po odejściu zimy oraz z obrzędami mającymi zapewnić urodzaj i płodność.
W Poniedziałek Wielkanocny gospodarze o świcie wychodzili w pola i kropili je
wodą święconą, żegnali się przy tym znakiem krzyża i wbijali w grunt krzyżyki wykonane
z palm poświęconych w Niedzielę Palmową, co miało zapewnić urodzaj i uchronić plony
przed gradobiciem. Pola objeżdżano w procesji konnej.
OGŁOSZENIA NA NIEDZ. ZMARTWYCHWSTANIA Xp
1. Kończymy przeżywanie Triduum Paschalnego. Trwa Oktawa Wielkanocy.
Stosujemy się do przepisów sanitarnych przyjmując na liturgię w kościele górnym jedną
osobę na 20 metrów kwadratowych i zachęcając wszystkich uczestników, by zachowali
wokół siebie 1,5 metra dystansu. W razie potrzeby wykorzystujemy powierzchnię kościoła
dolnego.
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
obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

2. Za posługę w Wielkim Tygodniu dziękujemy kapłanom, nadzwyczajnym szafarzom Eucharystii, p. Wojciechowi Kurzyńskiemu i p. Ryszardowi Wyżdze, organiście, p.
Andrzejowi Garbieniowi, chórowi PanaMa Chór pod dyrekcją p. Violetty SzopyTomczyk, kościelnym p. Edwardowi Śliwińskiemu, p. Wojciechowi Kurzyńskiemu i p.
Mateuszowi Basiowi, oazie, lektorom, pani Elżbiecie Kulce i pani Stanisławie Mysza ze
współpracownikami za dekoracje kwiatowe i porządki oraz zespołowi realizatorów transmisji internetowej, pp. Kurzyńskim, pp. Wyżgom, p. Natalii Cyganik i p. Pawłowi Zarębskiemu zespołowi wolontariuszy z Bożego Młyna i Zespołowi Charytatywnemu, który
przygotował i rozprowadził 100 obfitych paczek świątecznych dla 225 najbardziej potrzebujących jak również wszystkim ofiarodawcom, którzy napełnili te paczki. Msza św.
wdzięczności za czyniących dobro na co dzień i od święta w niedzielę, 18 kwietnia br. o
godzinie 12.00.
3. Najbliższa niedziela to Święto Bożego Miłosierdzia. Rozpocznie ona 77. Tydzień Miłosierdzia. 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 Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
4. W czwartek adoracja IHS w kościele dolnym od 8.00 do 18.00.
5. Transmitujemy dzisiaj i jutro Mszę św. o godzinie 12.00. W kolejne dni Tygodnia Wielkanocnego Mszę św. wieczorną o godzinie 18.30.
Kancelaria parafialna czynna o zwykłej porze w czwartek i w sobotę. Jadłodajnia
zacznie wydawać posiłki dla bezdomnych i potrzebujących od wtorku wielkanocnego od
13.30 do 14.00.
6. Ks. bp Janusz Mastalski, którego zaprosiliśmy, by udzielił bierzmowania naszej
młodzieży z klas VIII szkoły podstawowej wskazał termin na tę uroczystość, mianowicie
Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, sobotę 22 maja o godzinie 16.00. Dziękujemy rodzicom chętnych do przyjęcia bierzmowania za udział w spotkaniu przygotowującym uroczystość. Minął termin zgłoszeń do udziału w tegorocznym bierzmowaniu. Zgłoszeni kandydaci przyswajają sobie wiedzę religijną w zakresie określonym przez zespół
katechetów. Rozmowa sprawdzająca przyswojenie wiedzy zostanie przeprowadzona na
początku maja.
Uroczystość pierwszej komunii św. zaplanowaliśmy na sobotę 15 maja br. (Msze
św. dla poszczególnych klas o 10.00, 11.00 i 12.00. Do pierwszej spowiedzi św. dzieci
przystąpią w piątek 14 maja w godzinach popołudniowych.
Prosimy o modlitwę w intencji przygotowujących się do przyjęcia sakramentów i
ich rodzin.
7. Przeżywając Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, Siostry i Bracia życzymy Wam Błogosławieństwa Bożego. Niech znakiem tego błogosławieństwa będzie Wasza radość z tego, że można wzorem Jezusa, Syna Bożego żyć pobożnie, umrzeć świątobliwie i zmartwychwstać do wieczności. Chrystus Zmartwychwstał prawdziwie. Alleluja,
Alleluja!
8. Niech radość zmartwychwstania stanie się udziałem śp. Czesławy Fraś, którą
pożegnaliśmy w minionym tygodniu, wszystkich naszych bliskich zmarłych i wszystkich
zmarłych ofiar rozprzestrzeniającej się epidemii i wszelkich chorób, które nękają ludzkość.
Wesel sie Królowo miła...

