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Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

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 i do
drugiego ucznia, którego Jezus miłował, 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 oni 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 na 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.

Nie umiem być srebrnym aniołem ni gorejącym krzakiem Tyle zmartwychwstań już przeszło a serce mam byle jakie.

I wiem, gdy łzę swoją trzymam
jak złoty kamyk z procy zrozumie mnie mały Baranek
z najcichszej Wielkiej Nocy.

Tyle procesji z dzwonkami tyle już alleluja a moja świętość dziurawa
na ćwiartce włoska się buja (...)

Pyszczek położy na ręku sumienia wywróci podszewkę Serca mojego ocali
czerwoną chorągiewkę.

Ks. Jan Twardowski

OGŁOSZENIA
1. Informuję, że dn. 31.03.2008r., tj. w poniedziałek wyjeżdżamy
o godz.16.30 do Łodzi na Mszę św. o uzdrowienie. Koszt min. 10 zł.
2. Zapraszam młodzież, która planuje w roku 2008 lub 2009 zawrzeć
Sakrament Małż. na Kurs Przedmałżeński. Pierwsze spotkanie
odbędzie się 4 kwietnia br. o godz. 19.00.
3. Przypominam o zmianie czasu z 29 na 30 marca / z soboty na
niedzielę / i zmianie godziny Mszy św. z 16.00 na 18.00 / w niedzielę
i dzień powszedni /.

Sakramentalny związek małżeński mają zamiar zawrzeć:
- Rafał Kośka, kaw. z par.tut. i Bożena Gierach, panna z par. tut.
- Łukasz Rybicki, kaw. z par. tut. i Marta Dudzik, panna z Ogrodzieńca

Procesja z palmami

☺☺☺
Na dyskotece Jasiu podchodzi do siedzącej dziewczynki i pyta:
- Zatańczysz?
- Tak.
- To dobrze bo nie mam gdzie usiąść.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 24. 03. 2008.
9.00 O Boże błogosławieństwo dla Pauliny z racji 18 rocz. urodzin.
12.00 Za +Henryka w 1 rocz. śm., Władysława, Jana i Barbarę Sowików.
WTOREK 25. 03. 2008
16.00 Za +Janinę Andrzejewską / int. od córki Elżbiety z Eweliną /.
ŚRODA 26. 03. 2008
16.00 NOWENNA DO MBNP.
Za +Annę Rogulską / int. od chrześnicy z córką /;
+Stanisława Sikorę oraz Stefanię i Mieczysława Wojtyło;
+Apolonię i Józefa Wardów oraz Ewę i Henryka Nagórków;
+Tadeusza, Stanisławę i Jana Tomczyków oraz Stanisławę Bis;
+Mariannę w 2 rocz. śm. i Stanisława Pasików;
+Janinę Andrzejewską / int. od Henryki Żyłka z rodz. /;
+Krystynę Bonecką / int. od mamy /;
+Mariannę Raczkowską / int od siostry Genowefy z rodz. /;
+Ryszarda Rybaka / int od pracowników firmy „Altar”/;
+Marię Grzelka / int. od syna Pawła z rodz. /;
+Franciszkę i cr. Kowalczyków, rodziców Matyjaszczyków oraz
Mieczysława Witka.
CZWARTEK 27. 03. 2008
16.00 Za +Tadeusza w 7 rocz. śm., Sylwestra, Janinę Stefana Musików, rodziców
Męcinów, Stanisława Andrzejewskiego i Władysława Przybyłka.
PIĄTEK 28. 03. 2008
16.00 Za +Józefa Michałowskiego od zięcia Krzysztofa z rodziną;
Za +Danutę Cichowską.
SOBOTA 29. 03. 2008
15.00 O Boże błogosławieństwo dla całej rodziny Sygitowiczów.
16.30 Za +Mariannę Kobyłecką i cr. Kobyłeckich.
18.00 Za +Jana Piaskowskiego w 1 rocz. śm., Stefana, Mariana oraz Zofię, Ludwika
i Józefa Pijanowskich.
NIEDZIELA 30. 03. 2008.
Nd. Miłosierdzia Bożego
9.00 Za +Jana Skonecznego oraz Mariana, Stanisława i Tadeusza Pawlaków
oraz Zygmunta Świderka.
12.00 Za + Mariana, Ewę, Mariannę i Henryka Kępów;
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla generała Edwarda Pietrzyka
i żołnierzy w Iraku.
18.00 Za +Mariusza Michalaka.

