Pierwsze czytanie Dz 10, 34a. 37-43
Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu
Psalm Ps 118 (117)
W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy
Drugie czytanie Kol 3, 1-4
Dążcie tam, gdzie jest Chrystus
lub 1 Kor 5, 6b-8
Wyrzućcie stary kwas
Ewangelia J 20, 1-9
Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

Intencja Apostolstwa Modlitwy na
miesiąc kwiecień:
Intencja powszechna — Wyzwolenie się z
uzależnień
Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod
wpływem uzależnień uzyskały dobrą pomoc i
towarzyszenie.

Z Ewangelii wg Świętego Jana
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 oraz 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 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 w 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.

Komentarz:
SEKWENCJA:
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.
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Intencje mszalne:
PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY 13.04
7.30

Za RODZICÓW z obojga stron: Zofię, Klemensa, Bronisławę i Ryszarda.

9.00 GK
9.00 DK

+Jan GNIECKI
+Roman HINC w 2. r. śm. oraz ++Janina, Czesław PASZKOWSCY w 25. r. śmierci.

10.30 GK
10.30 DK

W intencji Parafian.
+Franciszek BEMOWSKI

12.00

W intencji Cecylii z okazji 90. r. urodzin. O Boże błog., op. Maryi i łaskę zdrowia.

13.15 GK
13.15 DK

W int. Karoliny i BABCI MARII z okazji rocznicy urodzin.
W int. Zofii i Henryka z okazji 55. rocznicy ślubu, dziękczynno - błagalna

18.00

Dziękczynna za zdane egzaminy.

WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY 14.04

ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY 15.04

8.00 DK
8.00 K

W int. OLGI I MACIEJA z okazji urodzin – dziękczynno – błagalna.
Za rodzinę i przyjaciół Magdy Jędryka z KIELC.

8.00 K
8.00 DK

18.00

Za synową MARIETTĘ w dniu urodzin. O Boże błog., i op. Maryi oraz 18.00 DK +Wojciech i ++RODZICE: Jan i Jadwiga.
łaskę zdrowia.
18.00 K
W int. Bogu wiadomej.

+Kathia HENIG ze Szkocji.
wolna intencja

CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY 16.04

PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY 17.04

8.00 DK
8.00 K

Henryk IWICKI – tydzień po pogrzebie.
O zdrowie i Boże błog., dla chorej Katarzyny SZCZERBOWSKIEJ

8.00 DK
8.00 K

18.00

+Waldemar ZAMARIA – miesiąc po śmierci.

18.00 DK +Wojciech ZIEMANN – miesiąc po śmierci.
18.00K
+URSZULA w 3. rocznicę śmierci.

+ DOMINIK i dusze w czyśćcu cierpiące.
W intencji Parafian.

SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY 18.04
8.00 K
8.00 K
8.00 DK
8.00 DK

wolna intencja
W intencji Parafian.
wolna intencja
wolna intencja

18.00 DK
18.00 K

+Maria KORZYCKA
+Antoni SERAFIN – miesiąc po śmierci.

19.04.2020 II NIEDZIELA WIELLKANOCY - MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
7.30 GK
7.30 DK

O szczęśliwe rozwiązanie dla MARIKI. O Boże błog., opiekę Maryi.
W int. WIKTORII o Boże błog., i pomyślne zdanie egzaminów maturalnych

9.00 GK
9.00 DK
9.15 K

++ Marian, Andrzej WIERZGACZ i Janusz LUTKOWSKI.
W int. MAMY Stanisławy WIERZGACZ – o zdrowie i Boże błogosławieństwo.
W intencji EWY i LECHA w 44. rocznicę ślubu, dziękczynno-błagalna.

10.30 GK

+MĄŻ KLEMENS

11.00 DK

++ Roman LAS, Zbigniew i RODZICE z obojga stron.

12.00

+Stanisław WOLIŃSKI oraz ++RODZICE z obojga stron: GENOWEFA i MIECZYSŁAW.

13.15 GK
13.15 DK

Z prośbą o Boże łaski dla Janiny, Katarzyny, Elżbiety i Marka.
++TATA Ryszard JANIAK, BRAT WOJCIECH, +SYN Karol KAIM.

18.00

+ Marcin IGRAS.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w duchowe przeżywanie
Triduum Paschalnego w swoich domach, także osobom, które wzięły
udział w nocnej adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie
Pańskim. Z serca dziękujemy za pamięć, modlitwę i życzenia w Wielki
Czwartek. Jednocześnie jako Wasi duszpasterze pragniemy życzyć
Wam drodzy parafianie, aby święta Zmartwychwstania Pańskiego
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość, by stały się źródłem
wzmocnienia ducha. Niech radość i pokój Wielkiej Nocy zagości w
waszych domach! Niech napełni Wasze serca nadzieją i obfitością łask
od Chrystusa Zbawiciela. Szczęść Boże!
2. Dzisiejszą Niedzielą Zmartwychwstania rozpoczynamy oktawę
Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Jutro Eucharystie według
porządku niedzielnego, oprócz Mszy o g. 9.15 i 11.00 w dolnym
kościele. Ze względu na obowiązującą w naszym kraju kwarantannę,
prosimy o pozostanie w domach. Jednocześnie przypominamy o dyspensie udzielonej przez Księdza Arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego,
od udziału w Eucharystii w niedzielę. Przypominamy, że w związku
z trwającą kwarantanną w naszym kraju, liczba uczestników liturgii,
nie może przekroczyć pięciu osób. Prosimy o zrozumienie.

3. W tym roku skorzystanie z sakramentu pokuty i pojednania jest
utrudnione, dlatego zachęcamy do skorzystania z możliwości
dokonania akt żalu doskonałego (należy wzbudzić żal za grzechy
płynący z miłości do Pana Boga oraz szczerą prośbę o przebaczenia
grzechów i pragnienie przystąpienia do spowiedzi świętej w możliwie
jak najszybszym czasie) Jeśli to możliwe, prosimy o odłożenie
spowiedzi świętej na czas po ustaniu epidemii.
4. Od wtorku, zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu
codziennie w g. 18.30 – 21.00 – tak jak w okresie wielkiego postu.
Liczba osób biorących udział w adoracji, nie może przekroczyć pięciu
osób. W związku z tym adoracja na zapisy, tylko i wyłącznie drogą
elektroniczną pod adresem mailowym: adoracja2020@gmail.com.
Adoracja będzie trwała do odwołania.
5. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy niedzielę II niedzielę
Wielkanocy, czyli Miłosierdzia Bożego.
6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: „Niedzieli” i „Gościa
Niedzielnego”, do odwiedzania naszej parafialnej strony internetowej,
facebooka oraz do zabrania ze sobą naszego parafialnego biuletynu.
Biuletyn dostępny również w wersji elektronicznej na stronie
naszej parafii. Można również zamawiać intencje mszalne drogą
elektroniczną. Adresy mailowe księży dostępne są na stronie
internetowej naszej parafii.

