
Zmartwychwstań Jezu, w sercu moim, 
skrusz kamień grzechu, co w nim tkwi. 
Zamiast grobowych, czarnych cieni 
niech Twoje światło we mnie lśni. 

 Leopold Staff 

+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+  
1.Bóg zapłać rodzinom sprzątającym nasz kościół w minionym tygodniu. Na ten 

tydzień troskę o porządek i piękno w kościele powierzamy rodzinom: Danuty 
i Grzegorza Domeredzkich, Marietty i Kamila Kijanka, Teresy i Władysława Bielech. 

2.Bóg zapłać wszystkim biorącym udział w przygotowaniu kościoła i liturgii na te dni święte. 
3.Bóg zapłać składającym ofiary na cele parafialne oraz na ogrzewanie kościoła. 
4.Msze św. w tygodniu: wtorek i czwartek rano o godz. 700, pozostałe dni o godz. 1800. 
5.W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 1730. 
6.W tym „Białym Tygodniu” trwamy w radości ze Zmartwychwstania Chrystusa, 

dlatego w piątek nie ma wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. 
7.W sobotę o godz. 1730 wystawienie Najświętszego Sakramentu, różaniec, zmiana 

tajemnic różańcowych i Msza św. Zapraszam członków Róż różańcowych 
i wszystkich czcicieli Matki Bożej. 

8.W przyszłą Niedzielę Święto Miłosierdzia Bożego. Pamiętajmy o trwającej Nowennie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA (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. 
 
KATECHEZA PAPIEŻA BENEDYKTA XVI, WYGŁOSZONA PODCZAS 
AUDIENCJI GENERALNEJ W OKTAWIE WIELKANOCY (7 IV 2010) 
Tradycyjna środowa audiencja generalna jest dziś skąpana 
w świetle i radości Wielkanocy. W tych dniach Kościół 
wspomina bowiem tajemnicę zmartwychwstania, a Dobra 
Nowina o zwycięstwie Chrystusa nad złem i śmiercią 
budzi w nim wielką radość. Radość ta trwa nie tylko 
w Oktawie Paschy, ale przez kolejnych 50 dni, aż do 
Zesłania Ducha Świętego. Po łzach i wzburzeniu Wielkiego Piątku, po pełnej 
oczekiwania ciszy Wielkiej Soboty nadchodzi wspaniała wiadomość: 
«Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi! W całych 
dziejach Świata właśnie te słowa są dobrą wiadomością w pełnym tego słowa 
znaczeniu, są «Ewangelią» głoszoną i przekazywaną przez wieki, z pokolenia na 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 6.IV – 11.IV 2021 
wtorek + Jolanta Dąbrowska, od męża i syna 

środa + Mateusz Pelc, od chrzestnej 

czwartek + Stanisława Matłosz, od wnuków Natalii, Mateusza i Justyny 

piątek Dziękczynna w 80 rocznicę urodzin 

sobota + Stanisława Matłosz, od brata Władysława z rodziną 

niedziela + Jadwiga Sierżęga 

Jak kiedyś Ojciec św. Benedykt XVI, tak i ja Dziś Życzę wszystkim 
Parafianom i Czytelnikom: Niech Najświętsza Maryja Panna 
otacza nas swoją (nieustającą) opieką i pomoże nam w pełni 
zasmakować Paschalnej Radości, abyśmy potrafili się nią dzielić 
ze wszystkimi naszymi Braćmi i Siostrami. 
 

Ks. Proboszcz Kazimierz Kopeć 
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 Nieustającej  

 Westchnienie…  

04.04.2021 
Niedziela Zmartwychwstania 
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