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Ogłoszenia dzuszpasterskie

I	czytanie	
Dzieje Apostolskie (Dz 10,34a-37-43)
Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: Przekonuję się, że Bóg naprawdę 
nie ma względu na osoby. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, 
który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem S�więtym
 i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy 
byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej 
i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia 
i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na 
świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić 
ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy 
świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie 
grzechów.

Psalm	(Ps 118,1-2.16-17.22-23)
REFREN: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech dom Izraela głosi:
Jego łaska na wieki.
Prawica Pana wzniesiona wysoko,
prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żył będę
i głosił dzieła Pana.
Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana
i cudem jest w naszych oczach.

II	czytanie	
List do Kolosan (Kol 3,1-4)
Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie 
przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na 
z i e m i .  U m a r l i ś c i e  b o w i e m  i  w a s z e  ż y c i e  j e s t  u k r y t e  z  C h r y s t u s e m 
w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się 
w chwale.

'dostojnikiem żydowskim'. Był on faryzeuszem. Nikodem pojawia się ponownie w czasie, kiedy 
Sanhedryn wydaje wyrok na Jezusa, chcąc skazać go na śmierć. Nikodem sprzeciwia się, aby 
wobec Jezusa postępowano niezgodnie z prawem, potępiając go zanim się go przesłucha 
i zbada, co czyni.

Po raz trzeci Nikodem pojawia się tuż po śmierci Jezusa. Przyniósł około 30 kilogramów 
mieszaniny mirry i aloesu, aby pochować Pana zgodnie z 'żydowskim sposobem grzebania'.

Ciszę Wielkiej Soboty, Z�ydowskiej Paschy, spędził zapewne w swoim jerozolimskim domu. 
Niewiele wiemy o dalszych losach Nikodema.

Maria,	Marta	i	Łazarz

Betania leży niedaleko Jerozolimy, na wschodnim zboczu Góry Oliwnej. Tam znajdował się dom 
Marty, jej siostry Marii oraz ich brata Łazarza. Należeli oni do grona przyjaciół Jezusa. Bywał w 
ich domu niejednokrotnie.

Ewangelista Jan poświęca cudowi wskrzeszenia Łazarza i wydarzeniom mającym miejsce 
w domu przyjaciół sporo miejsca.

Możemy przypuszczać, że byli w Jerozolimie, kiedy Jezus został wydany na ukrzyżowanie, że 
towarzyszyli Mu w tłumie idącym na Golgotę. Nie wiemy, czy zostali z innymi w Wieczerniku, 
czy wrócili do swojego domu. Betania była oddalona bowiem o jakieś 8 km. O ich dalszych 
losach dowiadujemy się już tylko z legend.

Jan	–	umiłowany	uczeń

Był synem Zebedeusza i Salome. Jakub, jeden z Apostołów, był jego starszym bratem. Byli 
zamożną rodziną rybacką. Posiadali łodzie i sieci. Niektórzy uważają, że Jan był znany 
Arcykapłanowi i mógł potem wprowadzić Piotra na dziedziniec jego domu, gdyż dostarczał 
ryby na stół arcykapłana.

Początkowo był uczniem Jana Chrzciciela, ale potem, jak sam to opisuje ze szczegółami 
w swojej Ewangelii, poszedł za Jezusem, 'Barankiem Bożym'.

Jan należał do grona najbardziej zaufanych uczniów Chrystusa, towarzyszy Jezusowi na Górze 
Tabor podczas Przemienienia, był przy wskrzeszeniu córki Jaira. Ewangelie wspominają o nim 
w 31 miejscach.

Jan razem z Piotrem przygotowują Paschę w Wieczerniku. Podczas Ostatniej Wieczerzy 
Apostoł spoczywa 'na piersi' Zbawiciela. Jan jest razem z Chrystusem w Ogrodzie Oliwnym i 
jako jedyny z Dwunastu wytrwał z Jezusem do końca. To jemu z krzyża Jezus powierza swoją 
Matkę, a Jej ucznia jako przybranego syna.

Po ukrzyżowaniu i złożeniu ciała Jezusa do grobu zapewne wraca do Wieczernika. Jest tam 
razem z Maryją, pozostałymi apostołami i niewiastami. Tam, w ciszy szabatu Paschy przebywa 
aż do momentu, kiedy Maria Magdalena nie przybiegnie, aby oznajmić wszystkim 
niewiarygodną wieść... Jan biegnie później do grobu, aby sprawdzić, co się stało…

My wiemy więcej od uczniów, znamy dalszy ciąg historii Jezusa. Ale warto z nimi przeżyć ten 
szczególny czas, by móc 'zobaczyć i uwierzyć'.

https://deon.pl/wiara/oczekiwanie-na-niewyobrazalne---cisza-i-smutek-wielkiej-soboty,1248683

Potężna	broń	duchowa	–	modlitwy	do	św.	Michała	

Intencja	różańcowa	na	styczeń:
o pokój w naszych sercach i na świecie
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Słowo na niedzielę

2. 7.

Sekwencja
Niech w święto radosne Paschalnej O�iary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.
 Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
 Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.
S�mierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
 Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała?
 Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.
Z�ywego 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.

Aklamacja (1 Kor 5,7b-8a)
Chrystus został o�iarowany jako nasza Pascha. Odprawiajmy nasze święto w Panu.

Ewangelia	
Ewangelia wg św. Jana (J 20,1-9)
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.

 Dzi ś  Kościół  najbardziej  intensywnie jest sobą.  Dziś  Niedziela 
Zmartwychwstania – TA niedziela! Przystępując do komentowania słowa na ten dzień 
warto pamiętać, że Nowy Testament został napisany przez wspólnotę, która miała już 
doświadczenie zmartwychwstania Chrystusa. Wiedząc to, możemy zobaczyć co dla 
pierwszych uczniów było aż tak ważne, iż decydowali się na umieszczenie tego 
w księgach. To trochę tak, jakby ktoś opisywał drogę swojego powołania, będąc już 
leciwym księdzem.
 W dniu Zmartwychwstania Kościół oddaje głos Piotrowi, który w domu 
setnika Korneliusza w Cezarei głosi kerygmat. W kilku zdaniach apostoł streszcza 
Boży plan zbawienia w Chrystusie, który dotyczy również pogan. Centralnym 
punktem nauki jest wydarzenie zmartwychwstania Pana. Piotr daje świadectwo, że 
Jezus żyje i że Go widział, a nawet z Nim jadł i pił; zaś wezwany do domu Korneliusza 

więcej', słyszał przypowieść o synu marnotrawnym, o zaginionej owcy. Możemy się tego tylko 
domyślać. Judasz został sam ze swoim grzechem. Załamał się jego obraz samego siebie, ale 
brakło mu nawiązania prawdziwej relacji z Jezusem. Nie odrywa się od grzechu i nie zwraca się 
do Boga.

Ewangelista Mateusz pisze, że po zwróceniu arcykapłanom i starszym trzydziestu srebrników, 
Judasz 'poszedł i powiesił się'.

Szymon	Piotr

Piotr był człowiekiem dojrzałym, jakoś ukształtowanym, mającym już swoje życie. Był żonaty, 
choć niewiele wiemy o jego życiu rodzinnym. Spotyka Jezusa, który powołuje go do 'bycia 
rybakiem ludzi'. Piotr od samego początku ma poczucie swojej grzeszności. Jest jednak 
człowiekiem o szczerym i gorącym sercu. Z charakteru był może trochę porywczy. To jednak 
pozwoli mu doświadczyć wielkich dzieł Boga. Dlaczego jednak Piotr się zaparł Jezusa? Co się 
stało, że ten najbliższy uczeń wyparł się nawet znajomości z Jezusem? Piotr negując znajomość 
z Jezusem tak naprawdę pokazuje, że nie znał samego siebie. Nie potra�ił jasno ocenić swojej 
słabości. Z�ył w iluzji co do samego siebie. Zaparcie się obnażyło tę iluzję.

Piotr musiał jakoś, nawet z oddali, towarzyszyć Jezusowi aż do ostatnich chwil, bo wiedział, 
gdzie został pochowany. Wieczernik jest jednak dla niego w tym momencie miejscem smutku 
i goryczy.

Maria	Magdalena

Maria pochodząca z Magdali, miejscowości nad Jeziorem Galilejskim, przyłączy się do 
podążających za Jezusem, gdy Ten wyrzuci z niej aż siedem złych duchów. Będzie wędrowała i 
troszczyła się, jak inne kobiety, o tych, którzy podążali za Nauczycielem.

Maria Magdalena jest obecna przy ukrzyżowaniu i śmierci Jezusa, a także kiedy zdejmowano 
Go z krzyża i grzebano. Jest świadkiem śmierci Chrystusa, ale będzie też pierwszą, która 
zmierzy się z tajemnicą Zmartwychwstania.

Wieczernik jest dla niej miejscem żalu po stracie Nauczyciela. Z niecierpliwością wyczekuje 
zakończenia szabatu, by móc pójść do grobu i oddać ostatnią posługę Jezusowi.

Józef	z	Arymatei

Ewangelista Mateusz nazywa go 'uczniem Jezusa'. Łukasz mówi o nim, że był człowiekiem 
'dobrym i sprawiedliwym'. Jan nazywa go uczniem, choć ukrytym 'z obawy przed Z�ydami'. 
Pochodził z miasteczka Arymatea, które leży kilkadziesiąt kilometrów na północ od 
Jerozolimy. Poznajemy go w ostatnich chwilach życia Jezusa, kiedy Sanhedryn podejmuje 
decyzję o skazaniu Chrystusa na śmierć i wydaniu Go w ręce Piłata.

Józef nie zgodził się na tę decyzję, a kiedy Jezus został ukrzyżowany, z odwagą udał się do Piłata, 
aby poprosić go o ciało Pana. Piłat nakazał wydać ciało Chrystusa i wtedy Józef je zabrał, owinął 
w czyste płótno razem z wonnościami, które przyniósł Nikodem i złożył w swoim nowym 
grobie, który kazał wykuć w skale, a który był nieopodal miejsca, gdzie Jezus został 
ukrzyżowany.

Nie mamy pewnych wiadomości, co do jego późniejszych losów. Okazał się tym, który 
w najbardziej dramatycznym momencie, opowiedział się po stronie Jezusa. Zapewne 
świąteczny dzień Paschy spędził w swoim domu w Jerozolimie.

Nikodem

Poznajemy go, kiedy przychodzi do Jezusa pod osłoną nocy. Ewangelista Jan nazywa go 
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3.6.

Oczekiwanie na niewyobrażalne - cisza i smutek Wielkiej Soboty

Intencje Mszalne 22-28.3.2021

9:30		 Dziękczynna z okazji urodzin Marysi i Mateusza, z prośbą o Bożą opiekę, łaski 
i dary Ducha S�więtego dla rodziny

11:00		Za para�ian
12:30  ++ Urszula i Edward oraz zmarli z rodziny
16:00  ++ Maria, Franciszek, Roman Kwiatek, Leokadia, Władysław, Kazimierz 

Zdunek
19:00  ++ Wanda Piepiórka, Franciszek

DOLNY KOS�CO� Ł
8:00		 ++ Irena, Henryk, Bronisława i Jan Wróblewscy
9:30		 + Jerzy Pawlicki (6)
11:00	 ++ Klara, Ignacy, Władysława (ona), Henryk i zmarli z rodziny Sobiech
12:30		++ Bolesław Mojsiewicz w rocznicę śmierci oraz rodzice, dziadkowie i zmarli 
 z rodziny z obojga stron

Co	się	działo	z	uczniami,	kiedy	Jezus	został	zabity	na	krzyżu,	a	Jego	ciało	złożone	
w	grobie?	Co	robili	i	gdzie	uczniowie	i	przyjaciele	Pana?	Ich	przeżycia	mogą	być	dla	

nas	światłem	i	inspiracją	na	czas	ciszy	przed	porankiem	Wielkiej	Nocy.

Pascha dla pobożnych Z�ydów była najważniejszym świętem. Dlatego też Jezus, który został 
ukrzyżowany poprzedzającego ją dnia, został pośpiesznie pochowany. Nad światem zaległa 
cisza. Strażnicy rzymscy zajęli miejsce, czuwając przy grobie Jezusa.

Z�ydzi, pragnąc zachować spoczynek przepisany prawem, wrócili do swoich domów. Obolałe 
psychicznie i duchowo grono apostołów, uczniów i niewiast zgromadziło się zapewne 
w Wieczerniku. To było dla nich szczególne miejsce. Prawdopodobnie właścicielką zarówno 
owej „Sali na górze” jak i Ogrodu Oliwnego była Maria, matka św. Marka Ewangelisty.

Możemy sobie tylko wyobrażać, co się działo w głowach tych, którzy tam się zgromadzili. To 
byli ludzie, którzy towarzyszyli Jezusowi w najważniejszych chwilach. Słuchali Jego słów, 
widzieli cuda, które zdziałał. A teraz… No właśnie, co teraz się z nimi działo? Co było w ich 
sercach i umysłach? Spróbujmy razem z nimi przeżyć ten czas oczekiwania.

Judasz

Jezus wybrał Judasza na apostoła i traktował go jak każdego innego. Troszczył się o niego, był 
przy nim, kształtował go niejako w szkole życia. Wiedział, że Judasz Go wyda. Dla nas jest to 
tajemnica, dlaczego tak się stało. Dlaczego Jezus nie przeszkodził mu w tym zamiarze? Jest to 
niewątpliwie tajemnica ludzkiej wolności. Judasz został wybrany, aby być apostołem. Nie był 
'kozłem o�iarnym' Boga. Choć był zdrajcą, co Jezus wiedział wcześniej i mu to zapowiedział, to 
jednak nie był pozbawiony wolnej woli. Nie został zmuszony do zdrady. Judasz został wybrany 
przez Boga. Można widzieć dramat Jezusa, który widzi bliską sobie osobę, która zdradza. Do 
swojej matki Jezus mówi: 'niewiasto', do Judasza odzywa się: 'przyjacielu'. To jest dramat 
wybrania i zdrady.

Dlaczego Judasz zdradził? A nawet potem, dlaczego nie odnalazł drogi do Jezusa? Dlaczego nie 
wierzył, że to, co słyszał o przebaczeniu Boga jest prawdą? Był przecież świadkiem licznych 
przebaczeń, jakich dokonał Jezus. Słyszał: 'odpuszczają ci się twoje grzechy', 'idź i nie grzesz 

wypełnia posłanie Chrystusa o głoszeniu Ewangelii po wszystkie krańce świata. 
Znakiem tego jest powszechna możliwość odpuszczenia grzechów.
 Tą właśnie myśl młody Kościół pragnął uznać za najważniejszą dla 
kandydatów na chrześcijan – ich grzechy też mogą być odpuszczone, jeśli tylko 
uwierzą w Jezusa i przyjmą chrzest. Na potwierdzenie w Starym Testamencie mamy 
zapowiedź tego w Psalmie 118, pełnym wychwalania Boga i dziękczynienia za 
okazaną łaskę, czyli odpuszczenie grzechów. Zmazanie win jest oznaką zbawienia, 
przez którą świat pozna prawdziwe Boże działanie (por. Łk 1,77).
 S�w. Paweł pisze Kolosanom, że powinni przypomnieć sobie co chrzest z nimi 
zrobił, że od czasu przyjęcia tego sakramentu już nie należą do siebie, ale do Chrystusa 
i w swoim życiu mają podejmować decyzje patrząc w niebo. To ważne, bo przez 
chrzest już znaleźli się w stanie śmierci dla świata. Umarli dla świata jeszcze nie są 
w niebie. W tym stanie pośrednim są ukryci z Chrystusem w Bogu i trwają 
w oczekiwaniu na Jego przyjście, aby z Nim zostać przeniesieni do życia.
 Można tę sytuację porównać do wydostania się z zalanej jaskini. Z� eby tego 
dokonać, trzeba nurkować. Opuszcza się względnie bezpieczne, ale czasowe miejsce 
komory w skałach i płynie ukrytym w wodzie korytarzem. Na końcu podwodnej drogi 
czeka nas ten, który przepłynął pierwszy i to on nas wydobywa na prawdziwą 
powierzchnię bezpiecznego świata. Komorą uwięzionych jest świat doczesny, 
korytarzem życie, wodą chrzest, ratownikiem Chrystus po stronie wieczności.
 Ewangelia poprzedzona jest sekwencją o Zmartwychwstaniu, czyli liturgiczną 
pieśnią o temacie uroczystości. Sekwencja wprowadza do sceny pustego grobu, od 
którego wraca Maria Magdalena, aby oznajmić uczniom co zobaczyła. Na jej słowa 
zrywają się Piotr i drugi uczeń, którego Tradycja będzie utożsamiać z Janem.
 Warto zwrócić uwagę na motywację obu apostołów, dlaczego tak 
błyskawicznie ruszyli do grobu. Otóż wiedzeni byli perspektywą odpuszczenia 
grzechów. Piotr – zdrady, a Jan – niewiary. Piotrowi fakt zmartwychwstania Jezusa 
odmieniał perspektywę zbawienia, dając możliwość uzyskania przebaczenia; 
a Janowi leczył serce pęknięte z powodu zawodu miłości Mistrza.
 Swoje odnowienie obaj przeżyli w pustym grobie, badając ślady i rozpoznając 
w nich osobliwe gesty Jezusa: płótna i starannie złożoną chustę, zapewne w sposób 
właściwy Chrystusowi. Po wejściu do miejsca, z którego Jezus dopiero co wyszedł 
żywy, oni umarli i narodzili się na nowo – TEN grób nowej jakości (gr. kainos) uczynił 
właśnie to, czego nie potra�ią inne groby.
 Na czym zaś polegało „uwierzenie”? Co stało się znakiem, że wiara zaistniała 
w uczniach? Otóż to, że zaczęli rozumieć Pisma. Wiara prowadzi do zrozumienia tego, 
co zapisano. Przy czym zrozumieć nie znaczy intelektualnie pojąć, ale oprzeć na tym co 
się wie całe swoje życie.
 Nie wystarczyło apostołom osobiste przeżycie, emocjonalne doświadczenie, 
uniesienie chwili. Potrzebowali oparcia na słowie. Do tego we wszystkich 
Ewangeliach zachęca Jezus, ukazujący się uczniom – oświeca ich, aby rozumieli Pisma. 
Dzięki temu wyróżnieniu Pism, dostęp do Boga jest uniwersalny i nie zależy od 
osobistej znajomości Jezusa, ani od mieszkania w Ziemi S�więtej, ani od narodowości, 

„Zdrowaś	Maryjo”	czy	„Zdrowaś	Mario”?
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itd. Pisma są trwałe w ludzie Bożym, a sięgnąć do nich można zawsze. W ten sposób 
Pan jest dostępny każdemu pokoleniu, aż znów przyjdzie na ziemię osobiście. Obyśmy 
wtedy Go rozpoznali na podstawie tego, co wiemy o Nim z Pism.

ks. Krystian Wilczyński

PONIEDZIAŁEK	WIELKANOCNY	5.4.2021
GO� RNY KOS�CIO� Ł
6:30		 ++ Marianna i Czesław oraz zmarli z rodziny
8:00		 O zdrowie i błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Alicji 
 Niebrzydowskiej
9:30  ++ Janina Wichmann w 1. rocznicę śmierci i Paweł Wichmann w 11. rocznicę
 śmierci
11:00		Za para�ian
12:30		++ Ginter, Elżbieta i Karol
16:00		++ Za duszę śp. Jana Kończal w 34. rocznicę śmierci, Kazimiery Kończal

i rodziców z obydwu stron
19:00		++ Wojciech Wrzeszcz w 15. rocznicę śmierci

DOLNY KOS�CIO� Ł
8:00		 ++ Elżbieta, Wanda, Paweł Klewiccy
9:00
11:00  ++ Anna i Franciszek Bójko, Tadeusz Huszcza i dziadkowie z obojga stron
12:30		Dziękczynno-bagalna z okazji urodzin Heleny Wittstok

WTOREK	6.4.2021
6:30  + Jacek Filipowicz w miesiąc po pogrzebie
7:00		 ++ Eugenia, Piotr, Henryka (ona) oraz zmarli z rodziny
7:00		 + Franciszek Trypucki w miesiąc po pogrzebie
7:30		 ++ Janina w 6. rocznicę śmierci i Wojciech Bednarz
7:30  ++ Stefan Marzec, rodzice, dziadkowie i zmarli z rodziny z obojga stron
7:30		 Za Ojca św. Franciszkka, naszą Ojczyznę, Radio Maryja, TV Trwam i założyciela 
 o. Tadeusza Rydzyka
18:30		+ Jerzy Pawlicki (1)
18:30		+ Bronisława (ona) Koźma w 6. rocznicę śmieci i zmarli z rodziny

ŚRODA	7.4.2021
6:30		 + Barbara Rynkowska w miesiąc po pogrzebie
7:00		 + Janina Kurzynka
7:00		 ++ Teresa Kwapisz w 3. rocznice śmierci i rodzice z obojga stron
7:30		 ++ Alicja Morus i Zo�ia Kostrzewa
7:30		 ++ Anna i Józef Kościńscy, ich rodzice, rodzeństwo oraz córka Teresa

17:00		Msza	S�więta	Z�ywego Różańca
18:30  + Jerzy Pawlicki
18:30		O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Michała Archanioła dla
 animatora generalnego Ks. Piotra Prusakiewicza, kapłanów z naszej para�ii
 oraz rycerzy i ich rodzin

CZWARTEK	8.4.2021
6:30  + Helena Para�ian w miesiąc po pogrzebie
7:00		 + Jerzy Pawlicki (3)
7:00		 ++ Marianna i Janusz Staszak
7:30		 ++ Józefa (ona) Jelińska w 6. rocznicę śmierci, Leon, Stefan, Emilia
7:30  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marii, Jolanty i Bożeny z okazji
 urodzin
7:30		 + Jarosław Kulka w miesiąc po pogrzebie
18:30		++ Zmarli z Franciszkańskiego Zakonu S�wieckich
18:30		+ O łaskę nieba dla śp. Barbary Zareckiej w 1. rocznicę śmierci
 

PIĄTEK	9.4.2021
6:30		 ++ Edward i Anna Lewandowscy
6:30		 Za Danutę Laskowską o żywą wiarę, uzdrowienie i Boże błogosławieństwo
7:00		 ++ Stanisław Krefta w 21. rocznicę śmierci, Zbigniew, Regina, Alicja,
 Mieczysław i rodzice z obojga stron
7:00		 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz św. Pawła dla Pawełka 
 z okazji 6. rocznicy urodzin i dla jego rodziców
7:30		 ++ Ewa i Antoni oraz zmarli z rodziny
7:30	 + Grzegorz Hirsz w 1. rocznicę śmierci
18:30		++ Jan Luba, Honorata i Stefan Wesołowscy
18:30		+ Jerzy Pawlicki (4)

SOBOTA	10.4.2021
6:30		 + Bolesław Tomaszewski
6:30		 + Zygmunt Filipkowski
7:00		 + Henryk Zużewicz w 2. rocznicę śmierci
7:00		 + Czesława Gościniak (ona)
7:30		 Dziękczynna za 25 lat małżeństwa Mariusza i Justyny, z prośbą o Boże
  błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
7:30		 + Jerzy Pawlicki (5)
18:30		++ Stanisław Szmul w 7. rocznicę śmierci i rodzice z obojga stron
 

NIEDZIELA	MIŁOSIEDZIA	BOŻEGO	11.4.2021
GO� RNY KOS�CIO� Ł
6:30		 ++ Marianna i Czesław oraz zmarli z rodziny
8:00		 ++ Dionizy Kowal w 1. rocznicę śmierci, Julia i Stanisław

Modlitwa	przy	wigilijnym	stole
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