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Ewangelia odczytywana w Uroczystość Zmartwych-

wstania Pańskiego zaczerpnięta z Ewangelii wg św. 

Jana kryje w sobie pewien dynamizm. Słowo, które 

może scharakteryzować klimat tworzony przez ten 

fragment mogłoby się zmieścić w wyrazie RUCH. 

Perykopa dzisiejszej niedzieli jest bardzo dyna-

miczna, z każdym wersetem dzieje się coś więcej. 

Ten ruch jest tworzony przez trzy postaci, które też 

mogą stać się obrazem trzech etapów zbliżania się do 

odkrycia prawdy o zmartwychwstaniu.  

Pierwszą postacią jest Maria Magdalena. Idzie ona 

bardzo wcześnie do grobu. Może powodowana tęsk-

notą za Mistrzem, może potrzebą sprawdzenia czy 

wszystko jest w porządku. Kiedy zauważa odsunięty 

kamień kobieta przyspiesza – pobiegła do dwóch 

uczniów, by oznajmić co widziała. Maria Magdalena 

zatrzymała się na obrazie odsuniętego kamienia, ale 

była przekonana w rozmowie z Piotrem, że ktoś za-

brał ciało Jezusa. 

Druga postać to umiłowany uczeń Jan. Biegną razem 

z Piotrem do grobu, ale Jan wyprzedza Szymona  

i pierwszy przybywa na miejsce. Nie wchodzi jednak 

do grobu ustępując miejsca starszemu i pierwszemu 

z Apostołów. Jan staje więc na progu grobu. 

I w końcu trzecia postać to Piotr. Wchodzi on do 

grobu. To pasuje to ogólnego obrazu Apostoła przed-

stawionego przez ewangelistów: jest człowiekiem 

czynu, spontaniczności, zewnętrznej gotowości do 

działania. Nie zatrzymuje się na progu, ale wchodzi 

do środka. To jego naśladuje Jan i zaraz również na-

chyla się, by wejść do grobu. 

Trzy postawy i trzy etapy zbliżania się do prawdy  

o zmartwychwstaniu. W konsekwencji to wejście do 

pustego grobu upewnia nas, że Chrystus naprawdę 

zmartwychwstał. Warto więc przeżywając szczerze 

Święta Wielkanocne nachylić się, by zobaczyć le-

żące płótna w grobie i doświadczyć tego, że nasz Pan 

zmartwychwstał jak powiedział. Alleluja! 

ks. Krzysztof 

  

 

 

1. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się 

do uświetnienia Triduum Paschalnego i dzisiej-

szej Uroczystości Zmartwychwstania Pań-

skiego. W sposób szczególny dziękujemy: Ze-

społowi muzycznemu, scholce,  Panom organi-

stom, strażakom z Leśniewa, Domatowa i Do-

matówka, dziękujemy za piękny wystrój grobu, 

osobom sprzątającym kościół, wszystkim czyn-

nie uczestniczącym w procesji Rezurekcyjnej, 

Z ewangelii według św. Jana (J 20, 1-9) 

„Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym ran-

kiem, 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 ko-

chał, 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, jed-

nakże 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, le-

żącą 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.” 
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całej służbie liturgicznej i Wam wszystkim 

uczestniczącym w przeżywaniu Triduum Pas-

chalnego i świąt Zmartwychwstania Pańskiego, 

za świadectwo Waszej wiary. 

2. Bóg zapłać za ofiary składane do puszek jutro 

w Poniedziałek Wielkanocny na potrzeby KUL. 

3. We wtorek adoracja Najświętszego Sakra-

mentu o g. 19.30 połączona z modlitwą słowem 

Bożym. Zapraszamy! 

4. W środę po Mszy św. o g. 18.00 Nowenna do 

M.B. N. Pomocy, a o g. 19.30, zapraszamy na 

"Wieczór z Biblią w ręku", którego tematem 

będą Ewangelie o zmartwychwstaniu. 

5. Spotkanie dla młodzieży w piątek o g. 19.00 

w salce. 

6. Próby dla dzieci przygotowujących się do spo-

wiedzi i Komunii św. odbędą się w tym tygodniu 

w środę, czwartek i piątek o g. 16.30 w kościele. 

7. Pielgrzymi udający się do Ziemi Świętej wy-

ruszają na lotnisko autokarem spod kościoła  

w piątek o g. 23.15. Od g. 22.50 pakowanie ba-

gaży. 

8. W sobotę o g. 17.00 Msza św. z liturgią nie-

dzielną. 

9. Za tydzień Niedziela Miłosierdzia Bożego – 

Patronalne święto Caritas, rozpoczyna się 72 Ty-

dzień Miłosierdzia. W tę niedzielę zbiórka do 

puszek na rzecz pomocy ofiarom wojny w Syrii. 

10. Od przyszłej niedzieli 23 kwietnia w ramach 

Dekanatu odbywać się będą Nauki Przedślubne 

dla Narzeczonych, tym razem w Ostrowie (nowy 

kościół), przez 4 kolejne niedziele o g. 15.00. 
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Oktawa Wielkanocy 

8.00 
+ męża Stanisława, Klarę i Jana Lanc  

i siostrę Stefanię 

9.30 
+ Scholastykę Muller r.urodzin – int. dzieci 

i wnuków 

11.00 + Józefa Herta 1 r.śmierci 

16.00 

+ męża Antoniego Pionke (26r.śm.), rodz. 

Anielę i Franciszka Kruszyńskich; rodz. 

Erykę i Zygfryda Willner 
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Oktawa Wielkanocy 

18.00 1. + Urszulę Domaszk wsp.m. 

2. + Stefanię Semmerling wsp.m. 

18.30 

1. o Boże błogosławieństwo dla Jarka w 60 

r.urodzin. 

2. + Antoniego Bianga, Mieczysława  

i Adama Plińskiego 
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Oktawa Wielkanocy 

18.00 

1. + męża Jerzego (r.ur.), rodziców i ro-

dzeństwo. 

2. dziękczynna w 17r.ślubu Ludwiki  

i Waldemara z prośbą o Boże błogosławień-

stwo 

18.30 
1. + Aurelię Szmyt. 

2. + rodziców Karcz, Szefka i Janinę  

Rogocką 
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 Oktawa Wielkanocy 

18.00 

1. + rodz. Ignacego (r.śm.) i Elżbietę  

Szymańskich; Franciszka i Erykę  

Ciskowskich. 

2. + z rodzin Bietzke i Czapp. 
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 Oktawa Wielkanocy 

18.00 
1. + ojca Jana (17r.śm.) i Felicję Ellwart. 

2. + Alfonsa i Małgorzatę Nowak; Józefę  

i Roberta Ellwart. 

so
b

o
ta

 

Oktawa Wielkanocy 

14.00 Msza św. ślubna 

15.00 Msza św. ślubna 

16.00 
+ ojca Stanisława Gruba(r.śm.), brata  

Zdzisława, teściów Władysławę i Józefa 

Klebba 

17.00 + Grzegorza Kuhn(r.ur.), brata Bolesława, 

szwagierki i szwagrów 
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Niedziela Miłosierdzia Bożego 

8.00 

+ męża Władysława, syna Tadeusza  

Borskich, matkę Otylię, ojca Jana, brata  

Kazimierza Okoń, szwagra Stefana Elwardt 

9.30 
Do Bożego miłosierdzia + rodziców  

Bronisławę i Feliksa Dargacz 

11.00 + męża Antoniego, rodziców i teściów 

16.00 
+ teściów, rodziców, żonę, syna i wnuka  

z rodziny Rigga 

INTENCJE MSZALNE 


