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Prawidło tygodnia:
„Chrystus zwycięża zło i śmierć! To radosne orędzie rozbrzmiewa w tych
dniach w sercu Kościoła. Zwyciężywszy śmierć, Chrystus obdarza nieskończonym życiem tych, którzy Go przyjmują i wierzą w Niego. Jego śmierć i
zmartwychwstanie stanowią zatem fundament wiary Kościoła.”
- św. Jan Paweł II

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

CAŁUN TURYŃSKI

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
Odprawiajmy nasze święto w Panu.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia,
Niech w święto radosne króluje dziś żywy.
Paschalnej Ofiary
Mario, ty powiedz, coś
Składają jej wierni
w drodze widziała?
uwielbień swych dary.
Jam ZmartwychwstałeOdkupił swe owce Bara- go blask chwały ujrzała.
nek bez skazy,
Żywego już Pana wiPojednał nas z Ojcem i działam, grób pusty,
zmył grzechów zmazy.
I świadków anielskich,

i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już
Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania
będzie Galileja.
Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco,
bądź nam miłościwy.

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
Umocnienie w wierze
Św. Piotr mówi: „Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu. A my jesteśmy
świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego
to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił
Mu ukazywać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez
Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego Zmartwychwstaniu” / Dzieje Apostolskie, rozdział 10, wiersz 38-41 /.
Św. Jan Ewangelista mówi: „A pierwszego dnia po szabacie Maria
Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Piotr i
ów drugi uczeń szli do grobu, Piotr wszedł do wnętrza grobu i ujrzał leżące
płótna oraz chustę. Wszedł i ów drugi uczeń, ujrzał i uwierzył” / Ewangelia
Św. Jana, rozdział 20, wiersz 1, 6, 8 /.
Wiemy z innych opisów, że Jezus ukazał się Kefasowi, Dwunastu, pięciuset, Jakubowi. Ten dzień zwycięstwa /zmartwychwstania / Jezusa nad
śmiercią jest wspaniałym dniem, który daje nam Pan, to prezent na nasze
życie, to pierwszy dzień nowego porządku. Dlatego chrześcijanie śpiewają w
niedzielę radosną aklamację: „Oto jest dzień, który dał nam Pan”. „Kamień
odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym” - sam Jezus
przytacza te słowa po przypowieści o przewrotnych rolnikach. Człowiek często odrzuca to, czego nie pojmuje. Jak łatwo i na różne sposoby można odrzucać Jezusa. „Nowym ateistom chodzi o jedno: Kościołowi trzeba zabrać
Jezusa Chrystusa. Dlatego ostrze racjonalistycznej krytyki skierowane jest

przeciw Chrystusowi jako Synowi Bożemu, bo tylko będąc Synem Bożym,
stanowi On prawdziwą podstawę nadprzyrodzoności Kościoła” / Paweł Lisicki, Kto fałszuje Jezusa, 2021 /.
Jeżeli Pan Jezus uważał się za Syna Bożego i udowodnił to,
za kogo się uważał przez cuda, a zwłaszcza Zmartwychwstanie, to
był Synem Bożym. A jeżeli był Synem Bożym, to mówił zawsze
prawdę. Mówił, Ojcze Nasz, który jesteś w niebie. Więc jest Bóg.
Jak dowodzimy Zmartwychwstania Jezusa? Przez ukazywania się Jezusa po śmierci. Przedmiot Apologetyka Totalna, czyli obrona wiary z punktu naukowego, który wykładał Rektor Akademii Teologii Katolickiej Ksiądz
Wincenty Kwiatkowski, opiera się na Zmartwychwstaniu Jezusa. Jeżeli np.
Profesor pytał studenta, w jaki sposób św. Piotr został Papieżem, należało
odpowiedzieć: wprost i bezpośrednio od Jezusa. To oznaczało wprost i bezpośrednio od Syna Bożego.
Chrześcijanin żyje prawdą, która ma swoje źródło w Bogu, to co Bóg
mówi jest prawdą i jest dobre dla człowieka. W Nim i przez Niego, w Jego
zmartwychwstaniu otworzyło się nowe życie, czyli nowy styl życia, życia nie
tylko dla siebie, lecz z Boga i dla Boga, dla dobra drugiego człowieka. Nie ma
świadków zmartwychwstania, ale są świadkowie Zmartwychwstałego. Jezus
Zmartwychwstały ukazuje się uczniom, nie ukazuje się osobom, które w Niego nie uwierzyły, Piłatowi, członkom Sanhedrynu. Chodzi o umocnienie
uczniów w wierze, np. w drodze do Emaus, w rozmowie z Apostołem Piotrem nad Jeziorem Tyberiadzkim, w spotkaniu z Tomaszem. Jezus nie należy już do świata postrzeganego zmysłami, lecz do wymiaru świata Bożego. W
drodze do Emaus uczniowie szli z Jezusem nie rozpoznając Go, aż do momentu, gdy On sam zechciał dać się poznać. Wówczas „oczy im się otworzyły
i poznali Go” / Łk 24,30/. Trzeba przejść od widzenia do świadectwa, jak
Apostołowie. Trzeba uchwycić się tych świadectw, innej drogi nie ma. Potrzebna jest droga wiary, dająca pierwszeństwo poznaniu i zrozumieniu. Maria Magdalena poznała Go dopiero wtedy, gdy wypowiedział jej imię. Apostołka Apostołów. Uczennice Jezusa / Ks. Stanisław Ormanty TChr, Żywe
bowiem jest słowo Boże, część I, 2018, s. 497-520 /.
Ostatni rozdział pierwszego tomu książki Papieża Benedykta XVI pt. Jezus z Nazaretu ma tytuł „Ja jestem”. Papież pisze, że w Ewangelii św. Jana
jest siedem sformułowań:
Ja jestem chlebem życia / Światłością świata / Bramą / Dobrym pasterzem /
Zmartwychwstaniem i życiem / Drogą Prawdą i Życiem / Prawdziwym krzewem winnym.
Jezus przyszedł po to, żeby ludzie mieli życie i mieli je w obfitości. W
jednym miejscu Jezus w Ewangelii św. Jana tę rzeczywistość nazywa pełną
radością. A ostatnie zdanie tego tomu, tej książki brzmi: Kościół razem z
Piotrem nie przestaje Jezusowi mówić - „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” / Mt 16,16 /.
ks. Stanisław Stradomski

Intencje mszalne
Intencje modlitwy Żywego Różańca - Kwiecień 2021
Za wstawiennictwem Maryi modlimy się do Boga:
Papieskie intencje:
Ogólna: Za tych, którzy ryzykują życie, walcząc o podstawowe prawa ludzi w
systemach totalitarnych, reżimach autorytarnych, a także w demokracjach
znajdujących się w kryzysie.
Ewangelizacyjna: Abyśmy głęboko przeżywali sakrament pojednania, tak
aby na nowo doświadczyć nieskończonego miłosierdzia Bożego
•Za Papieża, prezbiterów i wszystkich w Kościele powołanych do głoszenia
słowa Bożego, aby byli wciąż napełniani Duchem Świętym.
•Za powołanych w Kościele do głoszenia dobrej nowiny o zmartwychwstaniu
Chrystusa, aby Bóg napełniał ich odwagą oraz odsłaniał przed nimi środki i
sposoby posługi.
•O siły, zdrowie, wytrwałość i niegasnący entuzjazm dla osób konsekrowanych – szczególnie dla księży naszej parafii oraz sióstr Nazaretanek.
•O wygaszenie pandemii koronawirusa, uzdrowienie dla tych, którzy zachorowali w jej wyniku, przemianę serc tych, których choroba nie dotknie i życie
wieczne dla ofiar pandemii oraz o pociechę Ducha Świętego dla pogrążonych
w żałobie i smutku.
•O dar mądrości, umiejętności oraz potrzebne siły i wytrwałość dla lekarzy,
pielęgniarek, wolontariuszy i wszystkich pracowników służby zdrowia.
•Za zatwardziałych grzeszników, aby przyjęli nowinę o Zmartwychwstaniu
oraz łaskę trwałego nawrócenia.
•Za przygniecionych trudnościami, depresją i rozpaczą, aby w Bogu złożyli
ufność i nie doznali wstydu.
•Za ludzi, którym grozi śmierć, także za dzieci nienarodzone, aby Bóg ocalił
ich życie, a dzieci poczęte mogły szczęśliwie przyjść na świat w otoczeniu pełnym miłości.
•W intencji osób niepełnosprawnych – o ich godne życie i rozwój.
•Za narody, aby uznały, że losy świata są w ręku Boga i ufały Mu w trudnych
czasach.
•Za dzieci i młodzież, aby ich serca zostały napełnione przez Ducha Świętego
żywą wiarą w Chrystusa.
•O Polskę – Ojczyznę naszą, aby pozostała krajem katolickim, o pokój i pojednanie w Ojczyźnie oraz za rządzących, aby kompetentnie i ze szczerą troską
dbali o wszystkich obywateli.
•O owoce beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia.
•Dziękując za dzieło Żywego Różańca w Polsce, modlimy się o beatyfikację
Sługi Bożej Pauliny Jaricot.
•O rozwój modlitwy Różańcowej w naszej parafii.
•Za naszych bliskich zmarłych oraz zmarłych członków Żywego Różańca, aby
dzięki Bożemu miłosierdziu dostąpili radości życia wiecznego.
•Intencje własne.

PONIEDZIAŁEK 5 IV
7.00 + Witolda LAZAROWICZA i +
Alinę IWANICKĄ
8.30 Dziękczynna w 13 rocz chrztu św
Aleksandra (m)
10.00 +Józefa PRZYCHODZEŃ(greg 3)
11.30 + Hipolita SULEJA (greg 3)
13.00 + Ryszarda KOPIEJEK i zm z
Rodziny
17.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jolanty
19.00 + Teresę NOSOWICZ (greg 3)
WTOREK 6 IV
6.30 + Teresę NOSOWICZ (greg 4)
8.00 + Hipolita SULEJA (greg 4)
8.00 +Józefa PRZYCHODZEŃ(greg 4)
17.30 +Andrzeja KIRKORA w 40 rocz
śm
17.30 + Joannę i Antoniego ŚLEBODA
w rocz śm
18.30 ROCZNICOWA- za wszystkich
zmarłych powierzonych modlitwom naszego kościoła:
• + Lecha – Andrzeja WARZEC w miesiąc po śmierci
• + Zygmunta RECHNIO w miesiąc po
śmierci
• + Stanisława (m) BEDNAREK
• + Joannę CHOCHEL
ŚRODA 7 IV
6.30 + Teresę NOSOWICZ (greg 5 )
8.00 + Hipolita SULEJA (greg 5)
8.00 +Józefa PRZYCHODZEŃ (greg 5)
12.00 MSZA ŚW. POGRZEBOWA: +
Maria SOWA
17.30 ++ Barbarę i Jerzego KOWERDAN oraz ++ z rodziny SIENKIEWICZÓW i KOWERDANÓW
17.30 + Helenę w 9 rocz i ++ z rodziny
JEZIERSKICH i LEWOSZKO
18.30 Intencja zbiorowa do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy:
•
W intencji Panu Bogu wiadomej
CZWARTEK 8 IV
6.30 + Stanisławę Krupińską
8.00 + Hipolita SULEJA (greg 6)
17.30 ++ Franciszkę, Barbarę, Mieczysława i Stanisława

17.30 + Teresę NOSOWICZ (greg 6)
18.30 + Marię WIEJACZ w 2 rocz śm
o pokój duszy
18.30 + Józefa PRZYCHODZEŃ (greg
6)
PIĄTEK 9 IV
6.30 + Witolda LAZAROWICZA i
Alinę IWANICKĄ
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
17.30 + Teresę NOSOWICZ (greg 7)
17.30 + Zygmunta RECHNIO w miesiąc po śmierci
18.30 + Hipolita SULEJA (greg 7)
18.30 + Józefa PRZYCHODZEŃ (greg
7)
SOBOTA 10 IV
6.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Danuty
8.00 W intencji wynagradzającej za
zniewagi i bluźnierstwa skierowane
przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi
17.30 ++ Leokadię i Franciszka BANIAKÓW
17.30 + Teresę NOSOWICZ (greg 8)
18.30 + Hipolita SULEJA (greg 8)
18.30 + Józefa (m) PRZYCHODZEŃ
(greg 8)
NIEDZIELA 11 IV – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
7.00 + Piotra RZEPCZYKA i potrzebne łaski dla Julii i Weroniki
8.30 + Dariusza JĘDRZEJKIEWICZA w 6 rocz śm (ministrant i lektor)
10.00 + Józefa PRZYCHODZEŃ( greg
9)
10.00 + Teresę NOSOWICZ (greg 9)
11.30 + Franciszka KOZŁOWSKIEGO, jego rodziców: Annę i Władysława, Mieczysława i Genowefę KARPIŃSKICH oraz Stanisławę i Antoniego
13.00 O Boże błogosławieństwo dla
Nowogrodzian i potrzebne łaski dla
ich rodzin
15.00 KŻR
17.00 + Hipolita SULEJA (greg 9)
19.00 + Andrzeja SZYMANOWSKIEGO

Ogłoszenia Parafialne - cz. 2/2

CYKL O CAŁUNIE TURYŃSKIM - cdn.
• Amerykańscy naukowcy z Instytutu Badań Kosmicznych NASA po serii
skomplikowanych badań Całunu wydali oświadczenie, w którym stwierdzają: „Dla nas, uczonych, możliwość sfałszowania odbicia na Całunie byłaby
większym cudem aniżeli Zmartwychwstanie Chrystusa, oznaczałaby bowiem, że cała nauka XX wieku nie dorównuje umysłowi fałszerza z XV w., co
chyba jest niedorzecznością”.
• Naukowcy dzisiaj oceniają, iż prawdopodobieństwo tego, że Całun nie pochodził od ciała Jezusa Chrystusa, wynosi na 1 do 10 miliardów !
• Całun nie został namalowany! Ilość barwnika odkryta na płótnie nie wystarczyła by nawet do namalowania jednej kropli krwi znajdującej się
na Całunie !
***
Ogłoszenia Parafialne - cz. 1/2
1.Chcemy wyrazić nasze gorące podziękowanie wszystkim, którzy
w ostatnich dniach swoim trudem, pomocą i zaangażowaniem,
a przede wszystkim własną modlitwą współtworzyli atmosferę tych prawdziwie niezwykłych dni. Najpierw wszystkim Kapłanom za posługę podczas całego Triduum, w sakramencie pojednania i podczas błogosławieństwa pokarmów; S. Teresicie za czuwanie w zakrystii, a ks. Piotrowi zwłaszcza za przygotowanie liturgii i całej asysty liturgicznej, czyli lektorów oraz ministrantów, którzy chcieli posługiwać przy ołtarzu w tych szczególnych warunkach
pandemii. Wyrazy szczególnego podziękowania kierujemy ku wszystkim Siostrom Nazaretankom i całej ekipie Panów za przygotowanie dekoracji świątecznej Grobu i Ciemnicy, a Siostrze Janie wraz z chórem Sióstr za tworzenie
piękna liturgii poprzez jej muzyczne oblicze. Dziękuję wszystkim drogim
Parafianom oraz Gościom za podjęte czuwanie i adorację Pana Jezusa w
Ciemnicy i w Grobie. Gorąco dziękujemy także tym, którzy swój udział w
liturgicznych obchodach Triduum Paschalnego realizowali w wyjątkowych
warunkach na nagłośnionym dziedzińcu szkolnym, dzięki życzliwości Siostry
Karoliny, Dyrektor obu Szkół Nazaretu. Raz jeszcze wszystkim mówimy:
„Bóg zapłać!”
2.Dziś Msze św., począwszy od godz. 8.30, odprawimy tak jak
w każdą niedzielę.
3.Jutro, w Poniedziałek Wielkanocny, zapraszamy na Msze św. według normalnego porządku niedzielnego, bez żadnych modyfikacji. Nagłośniony
dziedziniec szkolny i parafialny (od strony ulicy Nowosieleckiej) będzie dostępny jeszcze jutro, tak jak podczas całego Triduum Paschalnego. Jutrzejsza
taca będzie przeznaczona na wsparcie dla KUL.
4.Kontynuujemy Nowennę przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Na wspólną
modlitwę z tekstami objawień zapraszamy codziennie do soboty (10 IV) na
godz. 18.00.
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5.We wtorek (06 IV) zapraszamy na Mszę św. rocznicową na godz. 18.30.
Planowane także we wtorek spotkanie całego Zespołu odpowiedzialnego za I.
Komunię św. w tym roku, nie odbędzie się z powodu zaostrzenia warunków
sanitarnych. Wszystkie informacje zostaną przekazane drogą elektroniczną.
6.W związku z Oktawą Wielkanocną w najbliższy piątek (09 IV) nie obowiązuje nakaz powstrzymani się od pokarmów mięsnych.
7.W sobotę (10 IV) Msza św. w intencjach wynagradzających Najświętszemu
Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi będzie odprawiona o godz. 8.00.
Pamiętajmy też w tę sobotę o kolejnej, XI rocznicy, tragicznych wydarzeń
pod Smoleńskiem. Będziemy modlić się za wszystkie ofiary tej katastrofy
szczególnie podczas Mszy św. wieczornej (10 IV) o godz. 17.30.
8.Za tydzień, w niedzielę Miłosierdzia Bożego (11 IV) zapraszamy na Mszę w
godzinie miłosierdzia (o 15.00), która będzie sprawowana w intencjach modlitewnych wszystkich członków Kół Żywego Różańca w naszej Parafii. Jednocześnie informujemy, że planowane w tym dniu spotkanie członków
Wspólnoty nie może się odbyć z powodu nowych rygorów pandemicznych.
9.Ponownie dziękujemy za dary składane przed ołtarzem św. Józefa przeznaczone na wielkopostną jałmużnę oraz wszystkie ofiary na kwiaty do Grobu
Pańskiego. Bóg zapłać!
10.Wszystkim naszym drogim Gościom, Sympatykom naszej Parafii oraz
Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, a przede wszystkim
samym Parafianom składamy serdeczne życzenia, aby Zmartwychwstanie
Chrystusa, w tych trudnych i bezprecedensowych okolicznościach, zaowocowało prawdziwą radością, pokojem i miłością w naszych sercach i Rodzinach. Niech spotkanie z żywym Bogiem obecnym nie tylko w liturgii Kościoła i sprawowanych sakramentach, ale także ukrytym w naszych bliźnich, z
którymi przebywamy na co dzień, zaowocuje nową nadzieją życia. Niech kochający i miłosierny Bóg Wam błogosławi we wszystkim, co Boże: piękne,
dobre, radosne i święte! Szczęść Boże!
DOM POGRZEBOWY
KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POGRZEBÓW
ul. Bernardyńska 27—nowy kościół
(na tyłach kościoła OO. Bernardynów-Czerniakowska 2/4)
własna chłodnia i kaplica przedpogrzebowa
CAŁODOBOWE POGOTOWIE POGRZEBOWE
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