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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 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.

Bóg zawsze wierny, dotrzymał słowa. Jesteśmy tego świadkami. Pusty grób,
to zwycięstwo życia nad śmiercią. To najdoskonalsza wyobraźnia
miłosierdzia. Wobec takiego Boga nie ma powodów by się lękać, by tkwić w
strachu. Pusty Jezusowy grób może przerażać jedynie tych ludzi, którzy nie
uwierzyli Jego Słowu, którzy nie przyjęli Słowa-Boga, jako Prawdy. Będą
personifikować Go na swój sposób i porównywać do znanych sobie z życia
patologicznych i skorumpowanych układów społecznych. Nie spoczną,
dopóki nie wykażą Bogu niespójności, błędu, braku troski... sami
spragnieni Miłości lecz oszukani przez księcia ciemności.
Całkiem niedawno świat widział świadectwo zaufania Bogu Żywemu i
Zmartwychwstałemu. Umierał Wielki Człowiek, ale tylko Człowiek.
Dlaczego świat się zatrzymał? Być może zauważył Boga, który
przeprowadzał schorowanego, starego i zmęczonego Człowieka do domu
swego Ojca. Cierpienie i śmierć, choć to okruchy złości szatana, prowadzą
do domu. Droga jest bolesna i ciemna. Ale światłem na niej jest
Zmartwychwstały Chrystus. Kto uwierzy będzie zbawiony.

OGŁOSZENIA
1. Zapraszam młodzież, która planuje w roku 2009 lub 2010 zawrzeć Sakrament
Małż. na Kurs Przedmałżeński. Pierwsze spotkanie odbędzie się 24 kwietnia br.
o godz. 19.00.
2. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, tj.19 kwietnia zapraszam dzieci I Komunijne
na spotkanie po Mszy św. o godz. 9.00, a przygotowujących się do
Sakramentu Bierzmowania na spotkanie po Mszy św. o godz. 12.00.
3. Informuję, że lista wyjeżdżających na dwudniową Pielgrzymkę została zamknięta.
4. Pragnę poinformować, że od 27 kwietnia br. planujemy rozpocząć malowanie
kościoła.

SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI MAJĄ ZAMIAR ZAWRZEĆ:
KRZYSZTOF ŁYSAKOWSKI, KAW. Z LUBOCHNI I MARZENA GIERACH,PANNA Z PAR. TUT.

UŚMIECHNIJ SIĘ

- Kochanie,opowiedz mi jakąś bajkę na dobranoc.
- Kocham cię.
Oficer dyżurny słyszy z końca korytarza komendy wydawane przez kaprala do innych
żołnierzy:
- Na sali - wdech!... Na korytarzu - wydech! Na sali - wdech!...
Oficer podchodzi bliżej i pyta kaprala:
- Co tu robicie???
- Melduję, że sposobem gospodarczym wietrzymy salę!

Święciliśmy również pokarmy oraz uczestniczyliśmy w Liturgii Światła, na którą
składa się poświęcenie ognia, zapalenie paschału, świec i oświetlenie kościoła.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 13. 04 2009.
9.00 Za +Mariana Pawlaka, zm. z rodziny Pawlaków, Skonecznych i Zygmunta
Świderka.
12.00 Za +Agnieszkę i Stanisława Miniaków, cr. Koprów i Miniaków oraz Annę Tracz
O Boże błogosławieństwo dla Heleny i Wiesława Świechów z racji 40 rocz.
ślubu oraz ich dzieci i wnuków.
WTOREK 14. 04. 2009
18.00 int. wolna
ŚRODA 15. 04. 2009
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Zofię Włostowską w 14 rocz. śm., Ignacego oraz Wacława i Halinę
Skonecznych oraz Jana Rogulskiego i jego rodziców;
+Antoniego Rochalę, Franciszka Golenia, Jana Aleksandrowicza, z rodz.
Goleniów, Rochalów i Jeziorskich;
+Stefana Wasiaka w 29 rocz. śmierci i cr. Wasiaków;
+Mieczysława Sowika /int. od córki Wiesławy z rodziną/;
+Zofię Skoneczna /int. członkiń ŻR z Dąbrówki/;
+Antoninę i Jana Rybaków, rodzeństwo, oraz Stefana, Anielę i Władysława
Marcjaników;
+Tomasza, Jadwigę i Stanisława Grubskich.
CZWARTEK 16. 04. 2009
18.00 Za +Cecylię Potapską w 5 rocz. śmierci, rodziców i rodzeństwo.
PIĄTEK 17. 04 2009
18.00 int. wolna.
SOBOTA 18. 04. 2009
16.00 Ślub – Emilia Szurmańska i Mateusz Kielan.
17.00 Ślub – Martyna Koper i Rafał Micuła.
18.00 Za +Halinę Sępińską w 1 rocz. śmierci.
NIEDZIELA 19. 04. 2009.
ŚWIĘTO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
9.00 Za zmarłych Parafian.
12.00 Za Parafian.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Bożeny i Piotra z racji 30 rocz. ślubu
i ich dzieci oraz wnuczka.
18.00 Mariusza Michalaka, Józefę i Piotra Kowalskich oraz Helenę Banasiak.

