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    Drodzy Kapłani! 
   W Wielki Czwartek stajemy w obliczu wielkiej Tajemnicy powołania i wybrania.  

Dlatego też pragniemy szczególnie podziękować za dar Kapłaństwa,  

a Księdza Proboszcza Krzysztofa Moskala oraz Księdza Wikarego Marcina Samka  

zapewnić o naszej modlitwie i podziękować za Ich trud pracy duszpasterskiej. 

Dziękujemy Wam, że odpowiedzieliście na głos Chrystusa, który wzywał Was do pójścia 

za Nim. Za każdą Eucharystię, spowiedź, modlitwę, błogosławieństwo, za wszystkie 

udzielone sakramenty i za wszystkie łaski, które dzięki 

Waszej posłudze otrzymaliśmy od Pana. 

 

 Życzymy, aby towarzyszyła Wam bliskość Tego, 

który was powołał i któremu oddajecie swoje życie. Niech obfitość łask 

nieustannie się pomnaża przez Chrystusowe „stokroć więcej” i owocuje 

w naszych sercach umacnianiem wiary w głębszym umiłowaniu Boga. 

Szczęść Wam Boże! 

Wdzięczni Parafianie 

 

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary 

Składają jej wierni uwielbień swych dary. 

Odkupił swe owce Baranek bez skazy, 

Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. 

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, 

Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy. 

Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała? 

Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. 

Żywego już Pana widziałam, grób pusty, 

I świadków anielskich, i odzież, i chusty. 

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, 

A miejscem spotkania będzie Galilea. 

Wiemy, żeś zmartwychwstał,  

że ten cud prawdziwy, 

O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.  



 Zmartwychwstać z Jezusem 

   BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED POSIŁKIEM 
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

 

       Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: 

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.     

Wszyscy: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan:   Zawsze się radujcie, nieustannie 

się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie,  taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi: 

Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się 

uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj 

w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie.  

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.    

Wszyscy: Amen. 

Po posiłku ojciec rodziny mówi: 

Uczniowie poznali Pana. Alleluja        

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja. 

Módlmy się:  Boże, źródło życia, napełnij nasze serca 

paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm 

pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas 

nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją 

śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu 

nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.  

Wszyscy: Amen. 
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     Dzięki wierze, przyjaźni z Jezusem, możemy zmartwychwstać w sensie duchowym, i uwa-
ga: Dokonuje się to już na ziemi. Każde nasze zwycięstwo nad grzechem mocą Chrystusa 
jest przejawem naszego duchowego zmartwychwstania. Aby tego dostąpić koniecznie jest 
zjednoczenie z Jezusem. Odkupienie, o którym pisaliśmy wyżej, dokonało się raz, poprzez mękę, 
śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Nasze jednak zbawienie zależy już w dużej mierze od naszej 
współpracy z łaską Bożą, zależy od otwartości naszego serca na dar odkupienia. Dokonuje się to 
w modlitwie, sakramentach, a zwłaszcza w Eucharystii. Tu warto jednak podkreślić, 
że często ludzie przyjmują Ciało Pańskie, ale tylko zewnętrznie. Niejako „ich ciało, łączy się z cia-
łem Jezusa”, a dusza i serce są bardzo daleko od Niego. Pamiętajmy, że Komunia Święta ozna-
cza w pierwszej kolejności przylgnięcie mojego serca i mojej duszy do serca i duszy Zbawiciela. 
Jeśli jestem jedno z Jezusem, to wraz z nim pokonuje mój grzech. Wtedy już na ziemi żyję no-
wym życiem — życiem zmartwychwstałym. Symptomem tego nowego życia są owoce ducha, 
o których pisze św. Paweł w Liście do Galatów: miłość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, 
wierność, łagodność, opanowanie (Ga 5,22). 

Takich duchowych owoców Zmartwychwstania 
 w Chrystusie i z Chrystusem sobie i wszystkim Parafianom   

ks. Krzysztof - proboszcz i ks. Marcin - wikariusz  
oraz Redakcja gazetki z serca życzą! 
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Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 12.04.2020.  
 

 Triduum Paschalne ma swój szczyt w Wigilii Paschalnej i kończy się nieszporami Niedzieli 

Zmartwychwstania. To jest święto wszystkich świąt. Jesteśmy uczestnikami paschalnego zwy-

cięstwa nad śmiercią, grzechem i złem. Zmartwychwstały Chrystus przygotowuje dla nas wiel-

kanocny posiłek, zaprasza do obficie zastawionych stołów: słowa Bożego i Eucharystii.  

   Niech nasze z Nim spotkanie będzie umocnieniem wiary w prawdę o pustym, zwycięskim 

grobie Chrystusa. 

 

     Osiem pierwszych dni okresu wielkanocnego stanowi Oktawę Wielkanocną. Obchodzi się je jako  

 Uroczystości Pańskie. 

     W piątek w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje post oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 
 

1. Dziś nowenna do Miłosierdzia Bożego po Mszy św. o godz. 14.00.  W poniedziałek wielkanocny nowenna po 

Mszy św. o godz. 9.30. W tygodniu nowennę do Miłosierdzia Bożego odprawiać będziemy po Mszach św. Na-

tomiast za tydzień  w niedzielę oddamy cześć Miłosierdziu Bożemu. Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia 

w przyszłą niedzielę, 19 kwietnia o godz. 13.30. 

2. W Poniedziałek Wielkanocny, 22 kwietnia,  Msze św. w naszym kościele o 7.30, 9.30, 11.30. 

3. We wtorek nowenna do Matki Bożej Pocieszenia o godz. 17.00, a następnie Msza św. Z racji drugiego wtorku 

miesiąca Msza w intencjach nowennowych. 

4. W tym tygodniu, 17 kwietnia, przypada trzeci piątek miesiąca, kiedy modlimy się do Bożego Miłosierdzia.  

Ze względu na trwający czas oktawy wielkanocnej, nie ma Mszy wotywnej. 

5. Przy wyjściu z kościoła można nabyć u ministrantów gazetkę parafialną i prasę katolicką: Niedzielę i Gościa 

Niedzielnego i Małego Gościa. Nasza parafialna gazetka dostępna  również na stronie internetowej parafii. 

6. Dzisiaj będzie możliwość przyjęcia Komunii Świętej pomiędzy Mszami w następujących godzinach:  

8.30-9.00; 10.30-11.00; 12.30-13.00. Komunia będzie rozdawana przy wejściu do kościoła dla wszystkich, 

którzy wcześniej korzystali z uczestnictwa we Mszy św. za pomocą środków przekazu /telewizji, internetu/ są 

w stanie łaski uświęcającej lub wzbudziły w sobie akt żalu doskonałego. Wchodzimy do kościoła zachowując  

odstęp oraz ilość osób. 

7. Nadal obowiązuje dyspensa od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej. Od Niedzieli Wielkanocnej 

włącznie do Niedzieli 19 kwietnia br., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w Mszach Świętych,  

pogrzebach, ślubach i chrztach może uczestniczyć tylko 5 osób. W naszej diecezji nadal są to osoby, które 

zamówiły daną intencję mszalną. 

8.Informujemy, że  można oglądać  transmisje Mszy św. on - line, które są emitowane z naszej świątyni na stro-

nie internetowej parafii za pośrednictwem kanału YouTube. W niedzielę  można zobaczyć Msze św. o 9.30 

i 11.30,  w tygodniu wszystkie. 

9.Bardzo dziękuję Panu Kościelnemu Januszowi i Państwu Joannie i Pawłowi Bercal za pomoc przy budowie 

dekoracji wielkanocnej. Dziękujemy także za wszystkie ofiary składane na konto, do koszyka pod chórem czy 

też bezpośrednio w zakrystii  na potrzeby parafialne. 

Życzymy błogosławionych świąt i obfitości darów Bożych  
od Chrystusa Zmartwychwstałego. 

ALLELUJA 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK 

WIELKANOCNY  

13.04.2020 

 
 

  

7.30 

 

9.30 

 

11.30 

 

 

+ Michał Młocek z żoną Anastazją i synem Józefem  

+ Bolesław Bizoń; + Antoni Kiszczak z żoną Franciszką  
      

 Aleksander Hatala z żoną Anną w rocz. śmierci  
 

  Józef Młocek z żoną Franciszką w rocz. śmierci  
 

 

 
 

WTOREK  
 

 14.04.2020 
 

 
 

 
 

17.00 

 

 Za ofiary katastrofy smoleńskiej na czele z Lechem Kaczyńskim i małżonką 
Marią w 10 rocz. tych wydarzeń 

 + Aniela Socha w 24 rocz. śmierci z mężem Władysławem  

 

ŚRODA  
 

15.04.2020 
 

 
 

  6.30 

  

   + Krystyna Kaczmarek w 2 rocz. śmierci 
   + Zenon Hatala; + Mieczysław Kiznar  

 
 

 
 
 

CZWARTEK  
 

16.04.2020 

 

 

 

17.00 

+ Karol Mydlarz z żoną Heleną; + Marian Mydlarz z rodzicami; 
 Jan i Helena Smaza 

+ Janina Bucyk z mężem Marianem i synem Bartłomiejem – od Wojciecha 
Łysonia z rodziną  

 

 

 

 

PIĄTEK  
 

17.04.2020 

 
 
 

 

17.00 

+ Władysław i Antonina Mikołajek w rocz. śmierci z dziećmi 
+ Maria Kołodziejczyk; + Bronisław Kołodziejczyk  

 

 

SOBOTA  
 

18.04.2020 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

17.00 

 

 Dziękczynna z ok. 18 rocz. urodzin  Mateusza z prośbą o błogosławieństwo 
Boże i opiekę Matki Bożej dla jubilata i całej rodziny. 
+ Władysław Tomiczek z żoną Stefanią, synem Adamem; ; + Stanisław i Sta-
nisława Drapa z córkami Krystyną i Edwardą 

 
 
 

 

NIEDZIELA  
MIŁOSIERDZIA 

BOŻEGO  
 

19.04.2020 

 
 

 

 

 7.30   

 

 

 

 

+ Elżbieta Oboza w 25 rocz. śmierci z mężem Julianem  

  
 

 

 

 9.30  

 
 

 + Helena i Władysław Fraś z synem Józefem i córkami Władysławą i Kry-
styną  

 
 

11.30 

 

 

14.00 

  

 

 + Damazy Sordyl z żoną Teodorą i synem Janem w 40 rocz. śmierci  
 
Roczek: W intencji Antosi w 1 rocz. urodzin z prośbą o błogosławieństwo  
Boże, potrzebne dary i opiekę Matki Bożej Pocieszenia oraz zdrowie  
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