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Otrzyjcie ju¿ ³zy, p³acz¹cy,
¿ale z serca wyzujcie.
Wszyscy w Chrystusa wierz¹cy,
weselcie siê, radujcie.
Bo zmartwychwsta³ samow³adnie,
jak przepowiedzia³ dok³adnie.
Alleluja. alleluja,
Niechaj zabrzmi: Alleluja! .
Drodzy Moi !
Uroczystoœæ Zmartwychwstania Pañskiego to najwiêksze i najpiêkniejsze
œwiêto. Z tej okazji wszystkim Drogim Parafianom i Mi³ym Goœciom sk³adam
najlepsze i najserdeczniejsze ¿yczenia: niech te dni zwyciêstwa ¿ycia
nad œmierci¹ bêd¹ pe³ne radoœci, mi³oœci i pokoju, byœmy mimo ró¿nych trosk
i k³opotów, mogli zawsze œpiewaæ radosne „ALLELUJA – Jezus ¿yje”.
SZCZÊŒÆ BO¯E!
Ks. Dariusz

* * * * *

Kochani!
Kiedy myœlimy o tym z jakim entuzjazmem prze¿ywali cud Zmartwychwstania pierwsi
wierz¹cy, kiedy wspominamy takich ludzi jak Piotr czy Pawe³, stwierdzamy: „Nigdy
nie zdoby³bym siê na coœ takiego”. Kiedy myœlimy o ró¿nych œwiêtych, znów myœlimy:
„Nigdy nie bêdê do nich podobny.” A jednak nic dalszego od prawdy. Ka¿da z tych osób by³a
zwyczajnym cz³owiekiem, który prze¿y³ spotkanie ze zmartwychwsta³ym Jezusem
i pozwoli³ Mu przemieniæ swoje ¿ycie.
Spotkanie ze Zmartwychwsta³ym Panem, to samo serce Wielkanocy. Pobudza nas ono do
wyznania, ¿e jesteœmy grzesznikami, ¿e potrzebujemy Zbawiciela
i ¿e jest Nim Jezus. W³aœnie to doœwiadczenie sk³ania³o œwiêtych
do pójœcia za Panem i czynienia wielkich rzeczy w Jego imiê.
Równie¿ i nas mo¿e ono sk³oniæ do przy³¹czenia siê do Jezusa,
który dzia³a w naszych czasach.
Zwyczajni ludzie tacy jak my, mog¹ uczyniæ wielkie rzeczy dla
Boga. Wszystko, czego nam potrzeba, to uœwiadomienie sobie,
¿e On zmartwychwsta³. Proœmy Ducha Œwiêtego, ¿eby pomóg³
nam zobaczyæ Pana w nowy sposób. Wtedy i my, w naszych
czasach bêdziemy ¿yli prawd¹ zmartwychwstania i poznamy,
¿e Jezus jest z nami „a¿ do skoñczenia œwiata”.
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Ewangelia wg Œw. Jana (20,1-9)

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze by³o ciemno,
Maria Magdalena uda³a siê do grobu i zobaczy³a kamieñ odsuniêty od grobu.
Pobieg³a wiêc i przyby³a do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus
kocha³, i rzek³a do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go po³o¿ono.
Wyszed³ wiêc Piotr i ów drugi uczeñ i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz
ów drugi uczeñ wyprzedzi³ Piotra i przyby³ pierwszy do grobu. A kiedy siê nachyli³,
zobaczy³ le¿¹ce p³ótna, jednak¿e nie wszed³ do œrodka. Nadszed³ potem tak¿e
Szymon Piotr, id¹cy za nim. Wszed³ on do wnêtrza grobu i ujrza³ le¿¹ce p³ótna oraz
chustê, która by³a na Jego g³owie, le¿¹c¹ nie razem z p³ótnami, ale oddzielnie
zwiniêt¹ na jednym miejscu. Wtedy wszed³ do wnêtrza tak¿e i ów drugi uczeñ,
który przyby³ pierwszy do grobu. Ujrza³ i uwierzy³. Dot¹d bowiem nie rozumieli
jeszcze Pisma, /które mówi/, ¿e On ma powstaæ z martwych.

* * * * * * * * * * * *
PRZYSTANEK WIELKANOC
Czas œwi¹teczny jest nam podarowany. To
przystanek w codziennym ¿yciu, przystanek dla nas,
dla naszych rodzin i dla Boga.
W poranek wielkanocny Bóg odkrywa przed nami
w swoim S³owie tajemnicê Zmartwychwstania.
Pokazuje nam w Nim wa¿n¹ prawdê: tajemnica owa
by³a i jest nadal odkrywana stopniowo oraz wspólnie.
Wysi³ek rozpoczyna siê od Marii Magdaleny.
Przyby³a ona na miejsce, w którym pochowano cia³o Jezusa i zobaczy³a coœ, czego siê nie
spodziewa³a: odsuniêty kamieñ grobowca. Pomyœla³a, ¿e Mistrza zabrano. Wiadomoœæ
zanios³a uczniom. Ci z poœpiechem udali siê do grobu. Pierwszy przyby³ Jan. Nie wszed³ do
grobu, poczeka³ na Piotra. Obaj, bêd¹c na zewn¹trz, zwrócili uwagê na sposób
rozmieszczenia p³ócien, którymi by³o owiniête cia³o Jezusa: le¿a³y w taki sposób, który
wyklucza³ to, i¿ zosta³y prze kogoœ zdjête. Zauwa¿my: o tym, ¿e sta³o siê coœ wyj¹tkowego
mówi nie tylko pusty grób, ale coœ wa¿nego mówi¹ tak¿e pozostawione tkaniny.
Po wejœciu do grobowca Piotr zauwa¿y³, ¿e chusta z g³owy Jezusa nie le¿y z pozosta³ymi
tkaninami, lecz zupe³nie osobno. Ten na pozór niewa¿ny szczegó³ okaza³ siê Szukanie
prawdy jest wysi³kiem, przejœciem od widzenia przez rozumienie a¿ do uwierzenia. Czy ja
tak¿e uczestniczê w poszukiwaniu? Nie mo¿na „siedzieæ w domu” oczekuj¹c na
wiadomoœci innych poszukiwaczy. Bieg jeszcze nie jest zakoñczony. W drogê!
(przedruk za „Dzieñ Pañski”)

* * * * *
"Radoœæ i nadzieja Zmartwychwstania”
Pan Jezus
z grobu powstaje!
Wielk¹ radoœæ i nadziejê
przez to nam daje!
Widzimy Go w chwale
jako Syna Boga Ojca
z Duchem Œwiêtym
w Trójcy Œwiêtej zjednoczonego.
Moc wielka i mi³oœæ
bije od Niego!
Alleluja!!!

Skorzystajmy z tej Bo¿ej mi³oœci i wszechmocy
staj¹c siê œwiêtymi.
Marianna Jankowska
(Wiersz napisany na Œwiêta Wielkanocne 2012 r.)
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Wielkanoc
Wielkanoc to nadzieja. Wielkanoc to entuzjazm. Wielkanoc to radosne
oczekiwanie. Wielkanoc to nic innego jak obietnica ¿ycia wiecznego.
Dziêkujmy Bogu za cud Wielkanocy. Tego, co wydarzy³o siê w pierwsz¹
Niedzielê Wielkanocn¹ nie zdo³amy poj¹æ ludzkim umys³em.
Choæ jednak nikt nie jest w stanie tego do koñca zrozumieæ, ka¿dy mo¿e w to
uwierzyæ. Na jakiej podstawie? Dziêki œwiadectwu Marii Magdaleny i pozosta³ych
kobiet, jedenastu Aposto³ów, uczniów id¹cych do Emaus i wszystkich innych,
którzy widz¹c Zmartwychwsta³ego Jezusa, nie byli w stanie zakwestionowaæ tego
doœwiadczenia. A tak¿e dziêki temu, ¿e Jezus sam obieca³ b³ogos³awiæ tym,
którzy Go nie widzieli i nie dotykali, a jednak uwierzyli. On nigdy nie sk³ada obietnic
bez pokrycia.

* * * *
Jezus Chrystus
Mój Mistrz, byæ mo¿e i Twój, cicho adorowany powiedzia³: "Gdzie dwóch albo trzech
gromadzi siê w imiê moje, tam Jestem poœród was”.
Jest tu, Jest wœród was, Jest w serdecznej przyjaŸni ze swoim ludem
tzn. z Koœcio³em. Rozpoznaæ Go mo¿na w S£OWIE i przy £AMANIU CHLEBA...
Dla cz³owieka wierz¹cego Jezus Chrystus jest Ÿród³em duchowej si³y i wewnêtrznej
przemiany. Odbiera nasz lêk a daje odwagê, umacnia wewnêtrznie i daje zrozumienie
g³oszonego S³owa Bo¿ego przez Ducha Prawdy, naszego Pocieszyciela i Adwokata,
Ducha, którego wci¹¿ posy³a nam abyœmy nie zachwiali siê w wierze...w wierze w Jego
Zmartwychwstanie i w Jego zwyciêstwo ¿ycia nas œmierci¹, œwiat³a nad ciemnoœci¹,
nadziei nad rozpacz¹. To jest moje doœwiadczenie osobiste. Wiêc przeczytaj tê
informacjê i idŸ do przodu w Jego stronê, do Boga. Przez Niego, Chrystusa i w Duchu
Œwiêtym. ON - PAN ¯YCIA JEST OBECNY w ka¿dej wspólnocie, w rodzinie ludzkiej.
Dlatego trzeba nam swoimi, czasem niezwyk³ymi gestami rozniecaæ tê radoœæ i dobro
wspólne, a gdzie zjawia siê choæby najmniejsza jego cz¹stka - zjawia siê
Zmartwychwsta³y Chrystus.
Trzeba obcowaæ z Nim w S£OWIE ¯YCIA i w CHLEBIE, w EUCHARYSTII
i w MODLITWIE. I to obcowaæ z Nim tak, jak siê obcuje z Przyjacielem, z Osob¹
rzeczywist¹ i ¿yw¹, jak¹ jest On-Chrystus, poniewa¿ zmartwychwsta³. Trzeba
zachwyciæ siê Nim i Jego Ewangeli¹, gdy¿ nauka ta jest poznaniem Boga i Bo¿ych
Prawd przez Syna Bo¿ego - Wcielone S³owo i siebie samego w Nim - w Jezusie
Chrystusie - Panu naszym.
Jest odpowiedzi¹ na nasze doœwiadczenia jakie prze¿ywamy. Jak czytamy w Liœcie
do Hebrajczyków: "poniewa¿ trwa na wieki, ma kap³añstwo nieprzemijaj¹ce. Przeto
zbawiaæ na wieki mo¿e ca³kowicie tych, którzy przez Niego zbli¿aj¹ siê do Boga,
bo zawsze ¿yje, aby siê wstawiaæ za nami /Hbr 7,24-25/ Chrystus, Chrystus
zmartwychwsta³y, towarzyszy nam, Jest Przyjacielem. Jest Towarzyszem, który
pozwala siê zauwa¿yæ jedynie poœród cieni, ale którego rzeczywistoœæ nape³nia ca³e
nasze ¿ycie i sprawia, ¿e pragniemy Jego ostatecznego towarzystwa. Ka¿da Msza
œw., w której godnie uczestniczymy jest przyczyn¹ cudownych dzia³añ w naszej duszy
i obfitych ³ask duchowych i materialnych. Kiedy w Komunii œw. przyjmujemy Cia³o
i Krew Chrystusa, otrzymujemy ¿ycie wieczne i mi³oœæ samego Boga. Wchodzimy
w ¿ycie Najœwiêtszej Trójcy, gdy¿ Zmartwychwsta³y Jezus staje siê wszechobecny.
W EUCHARYSTII daje nam SIEBIE samego, abyœmy ju¿ tu na ziemi doœwiadczali
rzeczywistoœci nieba. Trzeba przyj¹æ Jego zaproszenie na JEGO UCZTÊ - UCZTÊ
£AMANIA CHLEBA któr¹ przygotowa³ dla nas.
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête:

00

00

00

00

00

w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18
00
00
w dni powszednie: 7 , 18

00

Inne nabo¿eñstwa:
s
Modlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego
dnia o godz. 1700
s
Adoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy œw. o godz. 700 prowadzona przez
Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
s
W ka¿dy wtorek od godz. 1700 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
prowadzona przez Ruch Rodzin Nazaretañskich
s
Wspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne
w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 1800 w sali na zapleczu koœcio³a.
s
W ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 1600 - osoby korzystaj¹ce z pomocy
Parafialnego Zespo³u Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich
darczyñców i sponsorów.
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 1700

* * * * *

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
00

00

00

00

00

1. Jutro – w drugi dzieñ œwi¹t – Msze Œwiête o godzinie 7 , 9 , 11 , 13 , 15
00
i 18 . Sk³adka jutrzejsza przeznaczona jest tradycyjnie na potrzeby
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i cele edukacyjne diecezji.
00
2. Od przysz³ej niedzieli, na okres letni, Msza œw. z godz. 15 zast¹piona
00
zostanie Msz¹ œw. o godz. 16 w koœciele Zmartwychwstania Pañskiego
na parafialnym Cmentarzu.
Wasz Proboszcz

* * * * *
HUMOR:
Turysta spotyka bacê nios¹cego owcê.
– Baco, gdzie jest Dolina Koœcieliska?
– Potrzymojcie no panocku tê ³owieckê.
Turysta wzi¹³ owieczkê, a baca roz³o¿y³ rêce i powiedzia³:
– Ni mom pojêcia.

* * *
– Ile razy mam ciê jeszcze prosiæ, ¿ebyœ odda³ mi pieni¹dze? – pyta kolega.
– A przypomnij sobie, ile razy prosi³em, ¿ebyœ mi po¿yczy³?
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