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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
z

nie

rozumieli

jeszcze
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INTENCJE MSZALNE
05.04. Poniedziałek Wielkanocny.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Józefa Puta w 20.
rocznicę śmierci oraz śp. Rodziców z obu stron.
Nowolesie – Msza św. o godz. 10:00. O wieczną szczęśliwość dla Antoniego, Franciszki,
Władysława, Wawrzyńca i Heleny.
Biały Kościół – Msza św. o godz.12:00. O szczęśliwe rozwiązanie, dar zdrowia oraz opiekę
Matki Bożej.
06.04. Wtorek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. W intencji Róż Różańcowych o Boże
błogosławieństwo i dar zdrowia.
07.04. Środa.
Nowolesie - Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Antoniego i Stanisławy
Torebko.
08.04. Czwartek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 18:00. 1). O wieczną szczęśliwość dla śp. Haliny Greguś
w drugim miesiącu po śmierci – intencja od przyjaciół. 2). O wieczną szczęśliwość dla śp.
Jadwigi Gąbki.
09.05. Piątek.
Nowolesie - Msza św. o godz. 8:00. Za Parafian.
10.04. Sobota.
Nowolesie - Msza św. o godz. 18:00. 1). O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława
Woźnego i jego żony Karoliny oraz ich zmarłych Rodziców. 2). O wieczną szczęśliwość dla
śp. Jadwigi Gąbki.
11. 04. Niedziela Miłosierdzia Bożego.
Biały Kościół – Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława
Małolepszego i Danuty Maślanki.
Nowolesie – Msza św. o godz. 10:00. O Boże błogosławieństwo, dar zdrowia i opiekę Matki
Najświętszej dla Joanny i Agnieszki z racji urodzin i imienin.
Biały Kościół – Msza św. o godz. 12:00. 1). O wieczną szczęśliwość dla śp. Anny Wnuczek
w pierwszą rocznicę śmierci oraz zmarłych rodziców Tadeusza i Marianny Wnuczek.
2). O wieczną szczęśliwość dla śp. Jadwigi Gąbki.

1. Troskę o nasze zdrowie powierzamy Matce Bożej w soboty w nowoleskim
Sanktuarium odmawiając różaniec o godzinie 17:30.
Na nowy tydzień – Szczęść Boże.
..........................................................................................
Kapłan - sacerdotes
Liturgię Wielkiego Czwartku odbywaliśmy w podniosłej atmosferze i eleganckiej
świątecznej scenerii kościoła: płaskorzeźby Aniołów przy ołtarzu głównym, kwiaty przy Grobie
Pańskim, okazała, barwna palma.
Mszę św. koncelebrowało trzech kapłanów. Odprawiali nabożeństwo w intencji parafian,
dziękując za wszelkie przejawy dobroci, lojalności, miłości, z jaką spotykają się w Parafii, za to, że
„w czasach niełatwych dla księży na świecie w parafii pw. św. Marcina – księdzem być łatwo”.
W tym dniu, jak co roku, również nasze serdeczne myśli biegną ku naszym księżom: Ks.
Proboszczowi Januszowi Prejznerowi i Ks. Kanonikowi Stanisławowi Włodarskiemu. Jesteśmy im
szczerze wdzięczni za przewodnictwo duchowe, niedzielne homilie – katechezy, możliwość
spowiedzi św. „w każdy czas”, troskę o piękno świątyni, serdeczność, jaką nas otaczają, szczególnie
w trudnych chwilach.
Wielki Czwartek to szczególnie dobry moment, by przypomnieć słowa Prymasa Tysiąclecia,
S. Wyszyńskiego: „ Trzeba to dobrze zrozumieć, że między Wieczystym
Kapłanem – Jezusem Chrystusem a Jego uczniami w Wieczerniku nie
stał żaden pośrednik. Wcale nie potrzeba, aby kapłaństwo było
przekazywane przez kogoś obcego. Kapłan – sacerdotes – święty dar –
od nikogo nie jest zależny w swym pochodzeniu, jeno od Chrystusa –
Kapłana. Chrystus ustanawia Kościół Boży, który z woli Jego nie może
być zależny od ludzi, bo to jest święty dar dla ludzkości”.
Akcja Katolicka

„Aby moją radość mieli w sobie w całej pełni”.
To już ostatnia przed Wielkanocna medytacja – wg ks. R Bogackiego (GN 2021/11)
Niech będzie pomocna w zwalczaniu smutku, który „odczuwamy z powodu własnych i cudzych
grzechów”. (św. Tomasz z Akwinu).
Oczami wyobraźni spróbuj znaleźć się w ewangelicznej scenie, w Wieczerniku. Zobacz
Jezusa, który wznosi wzrok ku niebu, i apostołów wsłuchanych w Jego modlitwę. Skup uwagę na

słowach Jezusa. Wypowiedziane w intymnej atmosferze Wieczernika odsłaniają intencje i głębię
Jego kapłańskiego serca.
W ostatnich godzinach chce przekazać uczniom klucz do odnalezienia prawdziwego
szczęścia. Świadom tego, co ma się dokonać nazajutrz, Jezus kilkukrotnie wspomina o radości (por.
J 15,11; 16,20.24). Jej źródłem jest złożone w ręce Ojca życie. To będzie przypieczętowanie
nowych zaślubin Boga z ludzkością. W Nowym Przymierzu każdy członek ludu Boga będzie miał
dostęp do niewypowiedzianych radości Jego królestwa: daru przebaczenia i bliskości z Ojcem.
Wsłuchując się w modlitwę Jezusa, zapytaj o radość i wdzięczność w twoim życiu. Czy w
chwilach trudnych potrafisz wejść w logikę daru i nie skupiając się na sobie, podarować siebie i
swój czas innym? Proś o serce hojne, pamiętając, że „radosnego dawcę miłuje Bóg” (2 Kor 9,7).
Jezus powiedział zupełnie otwarcie „ Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14,6). Pełne
zrozumienie Jego nauki przyjdzie dopiero po zmartwychwstaniu. Wówczas uczniowie otrzymają
Parakleta, Ducha Prawdy, który będzie przypominał naukę Mistrza w różnych momentach życia
uczniów (por. J 15,25-26). Słowo Mistrza będzie oświecało ich drogi, nadając wydarzeniom życia
prawdziwie głęboki, ewangeliczny sens. Tymczasem Jezus prosi, aby ziarno zasiane w sercach
uczniów nie zostało zniszczone przez moce zła.
Czy słowa Jezusa są dla ciebie drogowskazem na drogach codzienności? Proś o to, by twoje
myśli były przeniknięte nauką Mistrz, by każdy życiowy wybór konfrontowany był z prawdą Jego
Ewangelii.
Całe życie Jezusa było ukierunkowane na Ojca. Jako Syn naznaczony pieczęcią Ducha
Świętego (por. J 6,27) poświęcił je dla innych. „ Ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce, a
moje Mnie znają, podobnie jak mnie zna Ojciec, a ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce” (J
10,14-15). Mistrz z Nazaretu ma głęboką świadomość, że Wielki Piątek będzie momentem, w
którym ostatecznie złoży swoje człowieczeństwo w ręce Ojca. Uświęcone Jego obecnością ziemskie
życie, mimo pozornej porażki ujawniającej się w hańbie krzyża, zostanie odzyskane.
Wspomnij wszystkie te momenty Wielkiego Postu, w których ofiarowałeś swój czas innym, w
których ujawniła się aktywna miłość Boga i bliźniego. Podziękuj za te momenty, w których
rezygnując z siebie, mogłeś czynić dobro. Proś też o przylgnięcie do serca Mistrza – troskliwego,
ofiarnego i przebaczającego, gotowego do miłości nawet wówczas, gdy zaciska się na Jego życiu
,śmiercionośna pętla. Powtarzaj: „Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według serca
Twego”.
Oprac. Leokadia Pawliszak
Akcja Katolicka
Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła. ..............................................................

