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Święconka i jej symbole: Chleb - gwarantuje dobrobyt i pomyślność, jajko jest dowodem
odradzającego się życia, symbolem zwycięstwa nad śmiercią, sól to minerał życiodajny,
posiadający moc odstraszania wszelkiego zła, wędlina zapewnia zdrowie i płodność, a także
dostatek, ser jest symbolem zawartej przyjaźni między człowiekiem a siłami przyrody, chrzan
zawsze był znamieniem wszelkiej siły i fizycznej krzepy, ciasto to symbol umiejętności i
doskonałości oraz baranek - symbolizujący zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
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EWANGELIA NA NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

J 20,1-9

Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego.
A 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 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 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.

●●●
Pusty grób jest źródłem chrześcijańskiej radości i chroni nas przed rozpaczą, bo
pozwala nam odkryć sens naszego życia. Życie na ziemi jest tylko przejściowym
etapem, śmierć nie jest czymś ostatecznym. Dlatego różne złe rzeczy, jakie spotykają
nas nie mogą być dla nas powodem do załamania, trzeba je po prostu przetrwać.
Umiejętność takiego przetrwania wiąże się z mocą ducha, jaki człowiek może w sobie
wyrobić. Warto więc nie poddawać się w trudnościach, a zarazem cieszyć się z każdej
dobrej rzeczy jaka nas spotyka. Nawet z najmniejszego dobra. Człowiek, który potrafi
cieszyć się z dobra, wyrabia w sobie wrażliwość na dobro. Potrafi je dostrzec nawet
wtedy, gdy występuje ono w najmniejszej ilości. To wszystko może być naszym
udziałem dzięki temu, że grób Chrystusa jest pusty, że On prawdziwie
zmartwychwstał.

●●●
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁA:

śp. Janina Sowik – pokój jej duszy.

Wesołych Świąt Wielkanocnych,
pokoju ducha, wiary w Boga i w Ludzi.
Umiejętności dostrzegania piękna tego świata
i oczywiście wiary w Siebie i swoje możliwości.
- życzy Redakcja

OGŁOSZENIA
1. 9 kwietnia /piątek/ o g. 18.00 zapraszamy na I spotkanie Kursu Przedmałżeńskiego.
2. Przypominam wyjeżdżającym na Pielgrzymkę do Medjugorie o obowiązkowym
spotkaniu 11 kwietnia br. po Mszy św. o godz. 12.00 i wpłacaniu do tego dnia
/najpóźniej na spotkaniu/ pozostałej sumy w złotówkach. Proszę przynieść ze sobą
ważny paszport i spisane na kartce dane personalne potrzebne do ubezpieczenia.
3. Za tydzień w niedzielę po Mszy św. o g. 9.00 zapraszam dzieci I Komunijne
z rodzicami na spotkanie.
4. Par. Zespół Caritas organizuje pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej
w Licheniu dnia 15. 04. 2010 r. Zapisy od następnej niedzieli.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Jasio poszedł z tatą do cyrku. Podczas przedstawienia z uwagą obserwuje, jak mężczyzna przebrany za
kowboja jeździ wokół areny na koniu i rzuca nożami w ścianę, pod którą stoi kobieta. Widzowie klaszczą.
- Z czego się oni tak cieszą? - dziwi się Jasio. - Przecież ani razu nie trafił!
Babcia narzeka na samopoczucie.
- Na pewno od jutra będzie padać, bo mnie rwie w kolanie.
- Babciu... - prosi wnuczek - jeszcze dziś idź do lekarza! Od jutra musi być ładna pogoda - przecież
wyjeżdżam na wakacje!

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 05. 04. 2010

9.00 O Boże błogosławieństwo dla Heleny i Andrzeja z racji 30 rocz. ślubu;
Za +Mariannę i Antoniego Skonecznych oraz dziadków Szymańskich.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Teresy w 60 rocz. urodzin i całej rodziny;
O Boże błog. i wszelkie łaski dla Jana i Jadwigi Golinia w 40 rocz. ślubu.
WTOREK 06. 04. 2010

18.00 int. brak
ŚRODA 07. 04. 2010

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Mariana Gieracha /int. od sąsiadki Zofii/;
+Janinę Sowik /int. od córki Józefy z mężem/;
+Jana Wieczorka /popogrzebowa/;
+Edwarda Kwiatkowskiego /int. od córki Krystyny z rodziną/;
+Władysława w 1 rocz. śmierci, Jana i Janinę Wojciechowskich i Jana Pytla;
+Stanisławę Szymańską /int. od Rady Parafialnej/;
+Mariusza Gieracha /int. od rodziny Wójciaków/.
CZWARTEK 08 .04. 2010

18.00 int. brak
PIĄTEK 09. 04. 2010

18.00 Za +Mariusza Michalaka, Józefę i Piotra Kowalskich oraz Helenę Banasiak.
SOBOTA 10. 04. 2010

18.00 Za +Jana Kupidurę /int. od Barbary z rodziną/.

NIEDZIELA 11. 04. 2010
ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

9.00 W podziękowaniu Miłosiernemu Jezusowi, za wstawiennictwem o. Pio, za
łaskę uzdrowienia i dalszą opiekę dla całej rodziny.
O Boże błogosławieństwo dla Jadwigi i Jana Golinia oraz całej rodziny.
Za +Andrzeja Skonecznego /int. od syna Pawła z rodziną/;
+Jana Pasika;
+Ryszarda Rybaka;
+Agnieszkę i Stanisława Miniaków, dziadków Koprów i Miniaków;
+Józefę i Konstantego Skorupińskich;
+Stanisława Pawlaka w 5 rocz. śmierci oraz cr. Pawlaków i Skonecznych;
+Mariannę i Jana Rochalów oraz Janinę i Jana Kołodziejczyków;
+Czesława i Zofię Matysiaków oraz Stanisława i Stanisławę Klimczak;
+Mariusza Gieracha /int. od kolegów z „Rokotransu”/;
+Janinę Rybak /int. od wnuczek Katarzyny i Agnieszki z rodzinami/;
+Stanisławę Szymańską /int. od rodziny Klatków/;
+Jana Kupidurę /int. od syna Aleksego z rodziną/;
+Adama, Janinę i Marka Sołtysiaków;
+Walerię w 10 rocz. śmierci, Jana, Ewę i Jerzego Dobrowolskich;
+Juliusza Antosika;
+Jana Augustyniaka;
+Mariannę i Stanisława Pasików, Stanisławę Bis oraz Tadeusza, Stanisławę
i Jana Tomczyków;
+Lucjana, cr. Tworskich, Szymańskich, dziadków Gwiazdowiczów i Jerzego
Gierańczyka.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Anety i Zbigniewa z racji 1 rocz. ślubu;
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zofii i całej rodziny oraz dla żołnierzy
pełniących służbę w Afganistanie.
18.00 Za +Henryka w 5 rocz. śmierci i Edwarda Kwiatkowskich oraz
cr. Kwiatkowskich i Skonecznych.

Ostatnie Nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Rozważaliśmy Mękę Pańską na ulicach
naszej miejscowości. Krzyż niosły poszczególne grupy modlitewne. Nad
bezpieczeństwem czuwali druhowie z O. Straży Pożarnej. Całość przygotowała nasza
Młodzież pod kierunkiem Ks. Waldemara.

