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WIELKANOC

EWANGELIA (J 20, 1-9).....................
Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego....................................................................
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.

...................................

...INTENCJE MSZALNE

18.04. Poniedziałek Wielkanocny.
19.04. Wtorek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Edwarda Rydza w 20
rocznicę śmierci.
20.04. Środa.
Nowolesie - Msza św. o godz. 18:00. 1). O wieczną szczęśliwość dla śp. Franciszki, Heleny,
Władysława, Antoniego, Wawrzyńca zmarłych z rodzin Jankowskich i Baran oraz za ich
zmarłych Rodziców; 2). O wieczną szczęśliwość dla śp. Joanny Kwarcińskiej.
21.04. Czwartek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Ryszarda
Dominików – intencja od Zakładu Pogrzebowego Olimp.
22.04. Piątek.
Nowolesie - Msza św. o godz. 8:00. O dar zdrowia i potrzebne łaski oraz opiekę Maryi dla
Krzysztofa.
23.04. Sobota.
Nowolesie – Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Józefa Wilka w 3.
rocznicę śmierci.
24. 04. Niedziela Miłosierdzia.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana Ciuły w 14.
rocznicę śmierci oraz zmarłych rodziców Anny i Władysława Ciuła.
Nowolesie - Msza św. o godz. 10:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Ireneusza Chudy,
Alicji i Wiktora Chudy i ich zmarłych Rodziców.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 12:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława w 8.
rocznicę śmierci, jego zmarłych rodziców Marii i Jana, teściów Marii i Piotra oraz o radość
życia wiecznego dla dusz w czyśćcu cierpiących.
Słowa podziękowania kieruję do wszystkich Parafian, którzy w tegorocznym
Wielkim

Poście

przez

rekolekcje

Zmartwychwstałego Chrystusa.

i

dobrze

odbytą

spowiedź

spotkali

Płynącą z głębi serca wdzięczność wyrażam księdzu Stanisławowi za posługę
w konfesjonale. Słowa podziękowania kieruję do pani Organistki, Wspólnoty Biały
Kamień, Akcji Katolickiej, Liturgicznej Służby Ołtarza, osób które zadbały
o wystrój kościołów. Dziękuję wszystkim osobom przygotowującym celebrację liturgii
Triduum Paschalnego.
Z najserdeczniejszymi życzeniami błogosławieństwa od Zmartwychwstałego
przyjmijcie Drodzy Parafianie kapłański dar modlitwy.
Na nowy tydzień – Szczęść Boże.
................................................................................................................
Z okazji ustanowienia stanu kapłańskiego pragniemy tą drogą – Księdzu
Proboszczowi dr. Januszowi Prejznerowi i Księdzu
Kanonikowi Stanisławowi Włodarskiemu - wyrazić
najserdeczniejsze podziękowania za zaangażowanie
w

nasz

rozwój

duchowy,

w

nasze

życie

sakramentalne, bezprzykładną troskę o oba kościoły
i – nacechowane dobrocią i wyrozumiałością
budowanie społeczności parafialnej.
Naszym P.T Kapłanom życzymy zdrowi i sił,
a nade wszystko – wstawiennictw Matki Bożej w pokonywaniu wszelkich przeciwności
losu.

Parafianie.
........................................................................................................................
Nowa Droga...
„Droga Krzyżowa” jest najbardziej przejmującą modlitwą Wielkiego Postu.

Stanowi też niezwykłą inspirację dla tych, którzy piszą komentarze i dla tych – którzy
komentarze rozważają.
W

ostatnich latach zauważamy wielkie ożywienie wokół wyszukiwania

różnych form odbywania „Drogi Krzyżowej”. Od zbiorowych – po indywidualne, od
miejskich – po nocne przejścia leśnymi duktami, od krótkich – po wielokilometrowe.
Nasza Parafia też spróbowała wpisać się w ten modus zmian. I tak oto
9 kwietnia A.D. 2022 wyszliśmy - po raz 1. - poza wieś kościelną i odbyliśmy nabożeństwo
„Drogi Krzyżowej” w Dębnikach.
Koło Krzyża, skąd wyruszyliśmy, zebrała się spora grupa parafian, która
z czasem znacząco się powiększyła.
I choć smagał nas wiatr, kropił deszczyk, dokuczał ziąb, to 60 minut tej
przejmującej modlitwy minęło jak chwila.
Podziwiałam dzieci, które z determinacją, bez narzekań towarzyszyły
dorosłym i szły za pięknym (i ciężkim) krzyżem niesionym na zmianę przez mężczyzn.
Podziwiałam moją sąsiadkę, starszą Panią, która mimo bolących nóg,
z pomocą córki i krzesełka odbyła całą „Drogę Krzyżową”. Później się dowiedziałam, jak
bardzo zależało jej na tym, by wziąć bezpośredni udział w nabożeństwie. Sentencjonalnie
ujęła to w słowach: „Wymodliłam sobie, że „Droga Krzyżowa” przyszła do mnie”.
Uroczyste zakończenie odbyło się w dębnickiej świetlicy, krótką modlitwą
i gremialnym przystąpieniem zebranych do Stołu Pańskiego.
Dla porządku dodam, że czytania na podst. „Drogi Krzyżowej
w codziennym dojrzewaniu” ks. Dariusza Piórkowskiego SJ tradycyjnie prowadziła Akcja
Katolicka.
Oprac. Leokadia Pawliszak
Akcja Katolicka
Czasopismo do użytku kościoła.

