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Prawidło tygodnia:
"Człowiek zostawi na ziemi wszystko: urzędy i godności, biura i gigantyczne
fabryki, olbrzymie miasta i nowoczesne mieszkania, a zabierze tylko jedno nawet nie wiarę, bo ona się skończy, gdy ujrzymy Boga twarzą w twarz, i nie
nadzieję, którą żyjemy dzisiaj, lecz - miłość. Tylko ona jedna nie ustaje." albo: "Więcej myślmy o tym, że przyjdzie czas zmartwychwstania, niż o tym,
że przyjdzie czas śmierci. Gdy nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, pociechą i podtrzymaniem na duchu niech nam będzie pewność zmartwychwstania."
- Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński

Ciemnica i
Grób Pański
Wielki Piątek 2020

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem,
kto we Mnie wierzy, nie umrze na wieki.

CZYTANIE I
Dz 10, 34a. 37-43
Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu
Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w
dłuższym wywodzie: «Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego
Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł
On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.
A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w
Jeruzalem. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym
uprzednio przez Boga na świadków, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego
zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że
Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o
tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie
grzechów».
W tym dniu wspaniałym wszyscy
się weselmy.
Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech dom Izraela głosi: *
«Jego łaska na wieki».
Prawica Pana wzniesiona wysoko, *

prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żyć będę *
i głosić dzieła Pana.
Kamień odrzucony przez budujących *
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana *
i cudem jest w naszych oczach.

CZYTANIE II
Kol 3, 1-4
Dążcie tam, gdzie jest Chrystus
Bracia: Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co
w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do
tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie
jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy
i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.
SEKWENCJA WIELKANOCNA Jam Zmartwychwstałego blask chwaNiech w święto radosne Paschalnej
ły ujrzała.
Ofiary
Żywego już Pana widziałam, grób
Składają jej wierni uwielbień swych pusty,
dary.
I świadków anielskich, i odzież, i
Odkupił swe owce Baranek bez ska- chusty.
zy,
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzemój i nadzieja,
chów zmazy.
A miejscem spotkania będzie GalileŚmierć zwarła się z życiem i w boju, o ja.
dziwy,
Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś cud prawdziwy,
żywy.
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłoMario, ty powiedz, coś w drodze wi- ściwy.
działa?

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
Odprawiajmy nasze święto w Panu.
EWANGELIA
J 20, 1-9
Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego
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.
Rozważanie
Ewangeliczny zapał / KKK 1287 /
12 kwietnia
Smutek trzeba rozpraszać modlitwą - jak mgły promieniami słońca / Kardynał Stefan Wyszyński, Kromka chleba, 1994 /.
Bóg działa jako miłość. Wszystko, co czyni, czyni dla człowieka. Ma
upodobanie w nas, cieszy się. A samo dzieło stworzenia? Następnie głoszenie
Słowa, bo w nas hałas, wspomnienie zła. Nie powinno się przechowywać w
sercu zła, negatywnych emocji.
Panie, naucz nas modlić się. Modlitwy można się uczyć. Modlitwa doświadczenie transcendencji. Bóg - człowiek - wiara. Chrześcijanin, który
się nie modli, nie jest chrześcijaninem. Kryzys modlitwy? Modlitwa prowadzi do odkrywania prawdy o sobie. Modlitwa to walka, domaga się od nas
wysiłku. Np. teologia pracy. I mamy trudności: antropocentryzm. Człowiek
stara się wyprzeć z życia element boski. Modlitwa jest trudna. Modlitwa ma
źródło w Duchu Świętym. Najlepsze modlitwy są od osób, które były pod
wpływem Ducha Świętego. W modlitwie jest relacja synowska. Św. Paweł
pisze: Duch święty przychodzi z pomocą. Bóg mówi do nas przez pośrednictwo Jezusa historycznego. Jezus - do Niego należy się odwoływać, aby zrozumieć modlitwę chrześcijańską. Należy odwoływać się do Jezusa historycznego. Należy odwoływać się do Jezusa historycznego. Należy wyjść od tego, co

na ziemi. Modlitwa ciągnie nas w górę.
Dialog z Bogiem.
1. Pojednaj się z bratem swoim
2. Wejdź do izdebki / indywidualna, osobista /
3. Módlcie się z pokorą
4. Módlcie się razem
5. Módlcie się z ufnością
6. Módlcie się zawsze
Ad 1. Jak człowiek mówi Ojcze, to rozpoznaje swoich braci. Postawa solidarności.
Ad 2. Celem modlitwy jest odkrywanie woli Boga.
Ad 3. Zarozumiałość, pycha, egoizm to są przeszkody na modlitwie.
Ad 4. We wspólnocie. Nawet ta indywidualna obejmuje innych
Ad 5. Modlitwa jest szkołą zaufania
Ad 6. Nieustanna - taki sposób życia, który otwiera nas na Boga: to wykonywanie naszych obowiązków, Bóg na pierwszym miejscu, miłość jest dynamiczna. Rozwój to: od mówienia do słuchania.
Ad 6. Modlitwa uaktywnia.
Kim jest Bóg? Jezus przekazał nam nowe doświadczenie religijności,
nowe pojęcie Boga - Bóg jest miłością. Jezus jest wrażliwy, przebaczający,
miłosierny, bliski człowieka, sam poszukuje grzeszników. Logika miłości patrzy na serce, obecny w życiu codziennym, miłość radykalna - miłuje nieprzyjaciół. Chrześcijanin ma miłować z całego serca.
Jezus prowadzi do Ojca. On uczy mądrości. Jego słowa są proste,
zwarte, jednoznaczne. Ujmuje istotę rzeczy, o dziecku, o złodzieju, o podróżnym. Chwasty, sieci rybackie, małe ziarno gorczycy. Możemy się uczyć od
Pana Jezusa. Współczucie - wdowa, celnik. Jest wrażliwy na potrzeby duchowe. Okaże wiele zrozumienia dla słabości. Przyjaźni się - Jan, Łazarz. Uczy
modlitwy. Wyrozumiały dla grzesznych kobiet. Jest człowiekiem równowagi,
harmonii. Pełen spokoju, równowagi ducha. Dzieli z uczniami radość życia.
Szanuje porządek doczesny / Na podstawie rekolekcji dla księży 26 29.12.2012 r. Rekolekcje prowadzi ks. Zenon Klawikowski, Salezjanin z Lądu
nad Wartą. Jest kierownikiem duchowości Salezjańskiej /.
Ks. Stanisław Stradomski
*****
JEZUS ŻYJE I CHCE, ABYŚ ŻYŁ: Nota Komisji Nauki Wiary
KEP w związku z pandemią koronawirusa - (I część)
Wyznanie wiary w Boga i Jego Opatrzność nad światem ma wielkie
znaczenie dla ludzkiego życia. Przypomina, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, że jest On Władcą wszechświata i Panem ludzkiego losu. Bóg nie pozostawia dzieła stworzenia samemu sobie, ale troszczy się o dobro duchowe
każdego człowieka. Wiara w Opatrzność Bożą może być jednak wystawiona
na próbę w obliczu zła i cierpienia, zwłaszcza o wymiarze tak globalnym, jak
pandemia spowodowana przez koronawirusa SARS-CoV-2.

„Na naszych placach, ulicach i miastach zebrały się gęste ciemności – mówił
papież Franciszek w swojej przejmującej homilii na pustym Placu Świętego
Piotra – ogarnęły nasze życie, wypełniając wszystko ogłuszającą ciszą i posępną pustką, która paraliżuje wszystko na swej drodze. Czuje się je w powietrzu, dostrzega w gestach, mówią o tym spojrzenia. Przestraszyliśmy się i
zagubiliśmy” (27.03.2020 r.). W czasie pandemii ludzie doświadczają lęku,
który przybiera różne kształty. Najczęściej jest to lęk przed śmiercią, będący
przyczyną wielu innych ludzkich obaw. Z tego podstawowego lęku wyrastają
inne: lęk przed zarażeniem, chorobą, odejściem bliskich osób, bezrobociem,
bankructwem, blokadą szans rozwoju, długotrwałą izolacją. Nie można też
zapomnieć o dotkliwym lęku przed samotnością, utratą sensu życia, przed
zwątpieniem w Bożą Opatrzność i związaną z tym wszystkim obawą o przyszłość świata. Oprócz rozmaitych przejawów strachu, będącego spontaniczną reakcją ludzi na dostrzegane niebezpieczeństwa, pojawia się także negatywne zjawisko sztucznego wywoływania lęku generowane przez współczesnych proroków pesymizmu, apokaliptycznego końca świata i rzekomej
„godziny działania karzącego Boga”. Głównym błędem owych samozwańczych proroków jest nieprawomocne i zarazem sugestywne wypowiadanie
się w imieniu Boga, promowanie prostych i naiwnych „recept” na zmianę
sytuacji, błędne pojmowanie Opatrzności Bożej jako mechanicznej i natychmiastowej interwencji Bożej na zawołanie człowieka. Rodzi się tu niebezpieczeństwo manipulowania Bogiem, wystawiania Go na próbę, a w konsekwencji niedopuszczalnego rozliczania Boga. Człowiek nie może stać się zuchwałym sędzią oskarżającym Boga. Na tej złudnej drodze nigdy nie znajdzie satysfakcjonującej odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia.
W sytuacji narastającego lęku, którego liczne formy dotyczą realnych i konkretnych zagrożeń, pojawia się również niebezpieczeństwo rozpaczy. Jest
ona szczególnie destrukcyjna. Rozpacz – w odróżnieniu od innych form lęku
– nie jest spontaniczną reakcją człowieka na jakieś konkretnie rozpoznane
zagrożenie, lecz subiektywnym stanem poczucia beznadziejności, całkowicie
paraliżującym osobę ludzką. Rozpacz jest wyrazem skrajnego braku wiary w
możliwość pokonania niebezpieczeństwa, całkowitego zwątpienia w możliwość pozytywnej zmiany. W obecnym czasie pandemii, naznaczonym ludzką
skłonnością do rozpaczy, Kościół na nowo odkrywa swoją misję, którą jest
głoszenie Chrystusa jako źródła nadziei, pociechy i umocnienia. Będąc sakramentem nadziei w świecie dotkniętym cierpieniem i zwątpieniem, Kościół rozpoznaje swoją odpowiedzialność za stan nadziei w ludzkich sercach
i za wiarę w przezwyciężenie groźby destrukcyjnej rozpaczy. Wspólnota Kościoła jest wezwana, aby szczególnie w sytuacji zagrożenia okazywać swoje
macierzyńskie i miłosierne oblicze, zatroskane o umocnienie nadziei w sercach ludzi zmagających się ze światową pandemią. Najpełniejszą odpowiedzią na pytanie o sens zła i cierpienia jest Ewangelia, Dobra Nowina o Bogu,

który objawił się w Jezusie Chrystusie jako Pan życia i śmierci, Zwycięzca
piekła i szatana, Odkupiciel człowieka i wszelkiego stworzenia. On zwyciężył
zło i daje nam udział w tym zwycięstwie. „On jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata. Wszystko, czego dotknie, staje się młode,
staje się nowe, napełnia się życiem. […] On żyje i chce, abyś żył” (Franciszek,
Christus vivit, nr 1). Katechizm Kościoła Katolickiego uczy, że dopuszczenie
przez dobrego i wszechmocnego Boga zła fizycznego i moralnego jest tajemnicą, na którą światło rzuca Chrystus. Podkreśla też, iż – choć zło nie staje
się dobrem – Bóg ze zła może wyprowadzić dobro: „Z największego zła moralnego, jakie kiedykolwiek mogło być popełnione, z odrzucenia i zabicia Syna Bożego, spowodowanego przez grzechy wszystkich ludzi, Bóg, w nadmiarze swej łaski, wyprowadził największe dobro: uwielbienie Chrystusa i nasze
Odkupienie” (KKK 312).
W obliczu realnego niebezpieczeństwa płynącego z faktu pandemii rodzą się
ze strony pseudoreligijnych interpretatorów szkodliwe postulaty. Niezgodne
z biblijnym obrazem Boga jest ukazywanie Go jako niemiłosiernego sędziego, bezdusznego kontrolera ludzkich działań, mściwego tyrana lub przeciwnie – obojętnego władcy świata, zdystansowanego obserwatora ludzkiego
teatru dziejów. Niebezpieczne jest obsesyjne szukanie kozła ofiarnego jednoznacznie odpowiedzialnego za pandemię, a także praktyka potępiania, stygmatyzowania, obwiniania całych grup ludzkich za zło pandemii. Szkodliwe
jest propagowanie fałszywej historiozofii, powoływanie się na prywatne
pseudoobjawienia i sny, nonszalancka, wyrwana z kontekstu egzegeza biblijna, ignorowanie, marginalizowanie lub nawet otwarte kwestionowanie
współczesnego nauczania Kościoła. Ze słuszną krytyką spotyka się nierozróżnianie porządku natury i łaski, wymiaru duchowego i materialnego, prowadzące do lekceważenia zasad bezpieczeństwa podczas liturgii. Niedopuszczalne jest magiczne traktowanie sakramentów i sakramentaliów, promowanie wizji Kościoła jako bezpiecznej arki, przeznaczonej wyłącznie dla świętych i sprawiedliwych. Pojawia się niekiedy ukryta pochwała indywidualizmu i egoizmu, wyrażająca się w poszukiwaniu ratunku wyłącznie dla siebie i
swoich bliskich, czy współwyznawców, którzy dzięki realizacji proponowanych akcji zostaną zachowani od nieszczęścia. Dojrzała religijność wyraża się
zarówno w odrzuceniu kwietyzmu, postawy polegającej na braku jakichkolwiek działań w oczekiwaniu na pomoc Bożej łaski, jak i pelagianizmu, polegającego na przekonaniu, że człowiek sam z siebie jest w stanie osiągnąć zbawienie i rozwiązać wszystkie problemy. Należy natomiast dowartościować
postawę synergii, czyli współpracy człowieka z Bogiem, połączenia ludzkich
działań z otwarciem na dar Bożej łaski, rzetelnej wiedzy z głęboką wiarą, codziennej aktywności z gorącą modlitwą. Cdn.
Abp Stanisław Budzik
Arcybiskup Metropolita Lubelski

Intencje mszalne
Poniedziałek Wielkanocny 13 IV
7.00 + Teresę GERMAN w 5 rocz śm,
++ Franciszka, Kazimierza i Janinę oraz
zmarłych z rodziny
8.30 + Anielę SOSNOWSKĄ (greg 24)
10.00 ++ Helenę i Piotra DUCH
11.30 ++ Stefanię i Zygmunta SAMSEL, ++ Stefanię i Józefa CUBER
13.00 Dziękczynno – błagalna z z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Lucyny
i Zbigniewa WLAZŁO z okazji 40 rocznicy ślubu
17.00 + Bartłomieja SOWA i + Natalię
NIEMCZYK
19.00 ++ Stefanię i Józefa
WTOREK 14 IV
6.30 Za zmarłe Siostry Nazaretanki
8.00 + Anielę SOSNOWSKĄ (greg 25)
17.30 + Edwarda GRYCZA w 48 rocz
śm i z rodz GRYCZÓW i ŁODZIŃSKICH
17.30 + Annę JARYSZAK w 7 rocz śm i
++ z rodziny
18.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
18.00 + Ludwika MARKOWSKIEGO w
17 rocz śm
ŚRODA 15 IV
6.30 + Lucynę JASIONEK
8.00 + Anielę SOSNOWSKĄ (greg 26)
17.30 ++ Aleksandra, Wiktorię, Wincentego i Władysława
17.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
18.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Bronisławy, Beaty i
Andrzeja z rodziną
CZWARTEK 16 IV
6.30 + Anielę SOSNOWSKĄ (greg 27)
8.00 O Boże błogosławieństwo dla Roberta ZAGUŁY i jego rodziny
17.30 O Boże błogosławieństwo dla
Aleksandra SMULKO z okazji 5-tych
urodzin

17.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
18.00 + Witolda BARTNIKA w 2 rocz
śm
PIĄTEK 17 IV
6.30 O powołania do Zgromadzenia
Sióstr Nazaretanek
8.00 +Anielę SOSNOWSKĄ(greg 28)
17.30 O Boże błogosławieństwo dla
Franciszka SMULKO z okazji 3 urodz.
17.30 + Józefę DAŁEK w 8 rocz śm i
+ Józefa DAŁEK
18.00 W 1 rocz śm + Marianny ZYCH
i Anny KOMOROWSKIEJ
SOBOTA 18 IV
6.30 +Anielę SOSNOWSKĄ(greg 29)
8.00 + Anicetę
8.00 O Boże błogosławieństwo dla
Tomasza ZAGUŁY i jego rodziny
17.30 + Józefa WIELOGÓRSKIEGO
w 34 rocz śm
18.00 + Franciszka KOZŁOWSKIEGO
w 5 rocz śm
NIEDZIELA 19 IV - NIEDZIELA
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
7.00 ++ Siostry Nazaretanki
8.30+ Anielę SOSNOWSKĄ(greg 30)
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 Dziękczynno – błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty z okazji 60-tych urodzin i potrzebne łaski w rodzinie
13.00 O Boże błogosławieństwo dla
Nowogrodzian i za zmarłych z ich rodzin
15.00 ++ Leokadię w 5 rocz śm i Tadeusza GÓRSKICH oraz ++ Cecylię i
Kazimierza SIKORÓW
17.00 +Andrzeja BRZOZOWSKIEGO,
zm. z rodz. KOPAŁA, ROMER, GELO,
KLECZKO, BAZYL i PASTUSZKA
19.00 + Jana MICHALIKA

Ogłoszenia Parafialne

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
12 kwietnia 2020
1.Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestniczącym w budowaniu Ciemnicy i Grobu Pańskiego oraz służbie liturgicznej.
2.Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli dary żywnościowe oraz pieniężne
w postaci jałmużny wielkopostnej.
3.Taca z drugiego dnia Świąt przeznaczona jest na KUL.
4.W piątek z racji Oktawy Zmartwychwstania Pańskiego, można spożywać
pokarmy mięsne.
5.Trwa rozpoczęta w Wielki Piątek nowenna do Miłosierdzia Bożego o
godz. 17.15. Zakończy się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego Mszą św. o godz.
15.00. Serdecznie zapraszamy.
6.Życzymy wszystkim parafianom zdrowych i pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych. Niech Chrystus, który zmartwychwstał i zwyciężył śmierć, pokona wszelkie choroby duszy i ciała.
*****

Droga, wierzba sadzona wśród zielonej łąki,
Na której pierwsze jaskry żółcieją i mlecze.
Pośród wierzb po kamieniach wąska struga ciecze,
A pod niebem wysoko śpiewają skowronki.
Wśród tej łąki wilgotnej od porannej rosy,
Droga, którą co święto szli ludzie ze śpiewką,
Idzie sobie Pan Jezus, wpółnagi i bosy
Z wielkanocną w przebitej dłoni chorągiewką.
Naprzeciw idzie chłopka. Ma kosy złociste,
Łowicka jej spódniczka i piękna zapaska.
Poznała Zbawiciela z świętego obrazka,
Upadła na kolana i krzyknęła: "Chryste!".
Bije głową o ziemię z serdeczną rozpaczą,
A Chrystus się pochylił nad klęczącym ciałem
I rzeknie: "Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą,
Dwa dni leżałem w grobie. I dziś zmartwychwstałem."

Jan Lechoń
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