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NR 28; ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE; 8 KWIETNIA 2012 
 

 
Zmartwychwstał 
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest 

najważniejszym świętem naszej wiary, 

ponieważ „jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, 

daremne jest 

nasze 

nauczanie, 

próżna jest 

także nasza 

wiara” (1 Kor 

15,14). Święty 

Paweł pisząc te 

słowa ukazuje, 

że życie ludzkie 

nie ma sensu 

bez Zmar-

twychwstania, 

bez tajemnicy przejścia ze śmierci do życia. W 

Zmartwychwstaniu została wyrażona ważna dla 

nas prawda: Bóg jest Panem życia, jest Życiem. 

Istoty życia tak naprawdę nie da się sprowadzić do sytuacji i przedmiotów. One są 

atrybutami „bycia tutaj” – nie są życiem. Także to, co nauka utożsamia z życiem nie 

wyczerpuje jego istoty, jest tylko jego aspektem. Związki chemiczne zorganizowa-

ne w funkcjonalne struktury nie mogą być odpowiedzią na pytanie o sens, same w 

sobie nie znajdują przyczyny i celu. Tworzone przez nie struktury biologiczne, po 

 

Kalendarz liturgiczny: 

9 IV Poniedziałek w Okta-

wie Wielkanocy 

Cytat tygodnia: 
 

„Chrystus Pan wstał       
z martwych, powstań-
my i my z Nim pospołu. 
Chrystus Pan wrócił     
do życia, i my z Nim 
powróćmy. Chrystus 
Pan wyszedł z grobu, 
my z więzów grzecho-
wych wyjdźmy.” 
 

Św. Maksym 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 08 kwietnia 2012 
600  za Parafian  
930 + Halina Kościelska  
1100  w 35 rocz. ślubu Marianny i Eugeniusza Skowrońskich   
1100  85rocz. urodzin Janina Gładka  
1230 ++ Jan Rybaczewski w 1r.ś. i Jerzy Łupaczewski  
1800  ++ Stefania Nicewicz w 8r.ś. i Eugeniusz Nicewicz w 17r.ś.  
 

Poniedziałek, 09 kwietnia 2012 
800 + Tadeusz Misztel w 20r.ś.  
930 ++ Tadeusz, Józef, Władysław Stasiak  
1100 ++ Czesław, Bogdan, Zofia, Jan zm. z rodz. Kamińskich i Kajko  
1230+ Aleksander Miciak  
1800 + Genowefa Bruzdewicz w 2r.ś.  
 

Wtorek, 10 kwietnia 2012 
700   
1800  + Helena Wietek  
 

Środa, 11 kwietnia 2012 
700  
1800 + Henryk Drawer w 30d.p.p.  
1800  + Regina Matysko (greg. 1) 
 

Czwartek, 12 kwietnia 2012 
700 + Regina Matysko (greg. 2) 
1800  + Jadwiga Stasiak 7r.ś.  
 

Piątek, 13 kwietnia 2012 
700 + Janusz Korzeniewski w 30d.p.p.  
1800 + Maria Szczęch w 2 r.ś. 
1800+ Regina Matysko (greg. 3) 
 

Sobota, 14 kwietnia 2012 
700 + Regina Matysko (greg. 4) 
1800 + Bolesława Ziemczonek 30dp.p.  
1800 + Stanisław w 6r.ś. i rodzina z obu stron  
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przekroczeniu pewnego progu procesów patologicznych, zostają – zgodnie z ludzką 

wiedzą – nieodwracalnie zniszczone. Tymczasem w zmarłym ciele Jezusa zaczęła 

krążyć krew, odżył mózg, w którym wcześniej doszło do nieodwracalnych uszko-

dzeń. Bóg pokazuje, że życie to coś niewyobrażalnego, nieograniczonego, pięknego 

– Życie to On sam. Oznacza to, że sens życia, jego prawdziwy smak, jego nieznisz-

czalną moc odnajdujemy w Bogu. Żadna ziemska sytuacja, żaden lęk, żadne cier-

pienie, żaden człowiek nie mają nad nami władzy. Żadne troski czy choroby nie są 

w stanie odebrać nam poczucia sensu. I wreszcie: żaden grzech sam w sobie nie 

może spowodować, że nasz duch na zawsze pozostanie w stanie śmierci. Cokol-

wiek wydarzyłoby się, nigdy nie jesteśmy skazani na szarość, pustkę, czy umieranie 

„za życia”. Życie to nieskończona pełnia Boga. Czerpiąc regularnie z tej pełni, nigdy 

nie będziemy pragnęli. Po tę pełnię trzeba jednak sięgać – wyjść „gdy jeszcze jest 

ciemno”, szukać i znaleźć. A wtedy „Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i 

wy razem z Nim ukażecie się w chwale” (Kol 3,4). 

Święci znani… i nie znani 

Św. Maria, żona Kleofasa 

Maria należała do rodziny Maryi. Synami Marii 
Kleofasowej byli: św. Jakub Młodszy, Józef i Juda 
Tadeusz (Mt 27, 55; Łk 15, 40; 16, 1; Jd 1), których 
Ewangelie nazywają "braćmi", czyli krewnymi Jezu-
sa. Męża Marii nazywają Ewangeliści Kleofasem. 
Maria należała do najbliższego grona Pana Jezusa. 
Wraz z innymi pobożnymi niewiastami, o których 
wspominają Ewangelie, towarzyszyła Mu podczas 
wędrówek apostolskich. Troszczyła się o doczesne potrzeby Pana Jezusa, takie jak 
pożywienie, pranie, a nawet dach nad głową. Trwała przy Nim aż do śmierci. "Obok 
krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra matki Jego - Maria, żona Kleofasa" - 
potwierdza w swojej Ewangelii bezpośredni świadek, św. Jan Apostoł (J 19, 25). 
Kiedy udała się razem z Marią Magdaleną i Joanną w poranek wielkanocny do Gro-
bu Pana Jezusa, aby namaścić Jego ciało olejkami, pierwsza ujrzała anioła - świadka 
zmartwychwstania i rozmawiała z nim (Mt 28, 1-8; Mk 16, 1-8). Jej też pojawił się 
w powrotnej drodze Pan Jezus Zmartwychwstały (Mt 28, 9-10). O dalszych losach 
św. Marii Kleofasowej nic nie wiemy.                    

Peregrynacja obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej 

 
W naszej parafii rozpoczęcie nawiedzenia Matki Bożej  
odbędzie się 11 sierpnia 2012, o godzinie 1600. 
Do tego wydarzenia przygotowywać się będziemy   
poprzez Misje Święte, które poprowadzi o. Krzysztof 
Kowalski OSPPE. Rozpoczną się one 05 sierpnia 2012. 
 

„Maryjo, któraś uwierzyła, 
prowadź nas do Jezusa.”  

 

HUMOR 

 
 - Dlaczego Jezus po swoim zmartwychwstaniu ukazał się najpierw  

kobietom? 

-  Ponieważ chciał, aby wieść o Jego zmartwychwstaniu rozeszła się możliwie jak 

najszybciej. 

  

 Ogłoszenia parafialne – Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 
 

1. Jutro drugi dzień świąt Wielkanocnych msze św. jak w każdą 
niedzielę – ofiary składane na tacę przeznaczone są na KUL. 

2. Za tydzień Niedziela Miłosierdzia Bożego – o godz. 15.00 teatr 
Katolicki zaprasza na sztukę pt. „ Posłannictwo Siostry Fausty-
ny” później koronka do Miłosierdzia Bożego.   

3. Bóg zapłać za ofiary składane na tacę tydzień temu w kwocie  
2816zł. 

4. W minionym tygodniu odeszli do Pana:  
+  Halina Kościelska 
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