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WIELKANOC 2013
„Po swym zmartwychwstaniu, (…) Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie. Ona poszła i oznajmiła to tym,
którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku
i płaczącym. Ci jednak słysząc, że żyje
i że ona Go widziała, nie chcieli wierzyć.
Mk 16,9-11

Kwiecień 2013 Nr 341

potwierdzonej osobistym spotkaniem
z Jezusem.
Życzymy, aby Zmartwychwstały
Chrystus sam stanął na drodze każdego
z Was i pozwolił się rozpoznać, jak
niegdyś Marii Magdalenie i uczniom
idącym do Emaus.
Niech to spotkanie przyniesie radość, pokój, ufność i nadzieję.
Z Wielkanocnym błogosławieństwem,
Duszpasterze
Zachęcamy do dzielenia się radością ze
Zmartwychwstania Chrystusa podczas
Mszy świętych sprawowanych
w Niedzielę Wielkanocną o godz.:
600 Rezurekcja
800, 930, 1130, 1300, 1500 i 1900;
w Poniedziałek Wielkanocny o godz.:
630, 800, 930, 1130, 1300, 1500 i 1900.
REGINA CÆLI

W dniu, w którym uroczyście obchodzimy pamiątkę Zmartwychwstania
Pańskiego, w Roku Wiary, pragniemy
złożyć wszystkim Parafianom i Gościom najserdeczniejsze życzenia.
Życzymy przymnożenia łaski wiary
w prawdę i moc głoszonej Ewangelii,

Z uroczystością Wielkanocy związana jest specjalna antyfona Królowo
Nieba, znana w kościele od XII wieku.
Zgodnie z zaleceniem papieża Benedykta XIV jest ona odmawiana w okresie
wielkanocnym zamiast modlitwy Anioł
Pański od blisko trzech wieków.
Królowo nieba, wesel się, alleluja,
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,
Zmartwychwstał jak powiedział, alleluja,
Módl się za nami do Boga, alleluja.

lach. Czyż trzeba podpowiadać radującej
się Dziewicy, że chcemy uczestniczyć
w radości Zmartwychwstania, które
wykreśla sens naszemu życiu, już teraz,
tu na ziemi, że chcemy tą radością cieszyć się na co dzień, witając radośnie
spotkanych ludzi, że chcemy żyć nadzieją płynącą ze Zmartwychwstania,
a kiedyś być uczestnikami radości nieba?

V. Raduj się i wesel, Panno Maryjo,
alleluja
R. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie,
alleluja.
Módlmy się.
Boże, któryś przez zmartwychwstanie
Syna swojego, Pana naszego Jezusa
Chrystusa świat uweselić raczył, daj
nam, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę Pannę Maryję dostąpili radości
życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa
Pana naszego.
R. Amen.

Powyższy fragment pochodzi z książki Najważniejsze dni ks. B. Nadolskiego

NIEDZIELA
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
7 kwietnia
O Miłosierdziu Bożym napisano już
całe tomy, bardziej lub mniej zawile.
Może jednak warto zacytować proste
słowa papieża Franciszka z jego pierwszej modlitwy Anioł Pański odmówionej
z wiernymi 17 marca br.:
O, bracia i siostry, oblicze Boga jest
obliczem miłosiernego ojca, który zawsze jest cierpliwy. Czy myśleliście
o cierpliwości Boga, cierpliwości, jaką
On ma wobec każdego z nas? To właśnie
Jego miłosierdzie. Jest zawsze cierpliwy,
cierpliwy wobec nas. On nas rozumie,
czeka na nas, nigdy nie przestaje nam
wybaczać, jeśli potrafimy powrócić do
Niego z sercem skruszonym. „Wielkie
jest miłosierdzie Pana” mówi psalm
(por. Ps 86).
[…]Musimy dobrze zrozumieć to
Boże miłosierdzie… Pamiętamy słowa
proroka Izajasza, który mówi, że nawet
jeśli nasze grzechy będą jak szkarłat,
miłość Boża uczyni je białymi jak śnieg.
[…] Bóg nigdy nie przestaje nam przebaczać, nigdy! Na czym polega więc
problem? Problem polega na tym, że my
mamy dosyć, nie chcemy prosić o prze-

Skoro zmartwychwstanie Chrystusa
jest istotą naszej wiary, skoro słowa:
„Chrystus zmartwychwstał" — stanowią
skrócone wyznanie wiary, to jakże nie
chwalić Pana, jakże nie powtarzać nieustannie Alleluja — chwalcie Pana —
wszystko co żyje, co uczestniczy
w dobrodziejstwach tego wydarzenia.
Jakże często powraca aklamacja Alleluja w tak krótkim tekście. (…)
Radość, która przenika tę antyfonę,
jest bardzo oszczędna w słowach. Taką
jest prawdziwa radość. Zdania są krótkie, pozostawiają dalszy ciąg intuicji
miłowanego. Taką jest też prośba, jedyna zresztą, jaką zawiera antyfona:
„Módl się za nami do Boga". Miłość nie
precyzuje prośby, nie określa w deta2

baczenie. Nigdy nie przestawajmy, nigdy!

z wiary dobrym czynem.
Podczas całego tygodnia w bazylice
w Łagiewnikach, w dolnym kościele,
odbywać się będzie prezentacja dzieł
Caritas, największej pozarządowej organizacji charytatywnej w Polsce.

Przypominamy, że okres spowiedzi
i Komunii świętej wielkanocnej trwa
w naszej archidiecezji do Uroczystości
Najświętszej Trójcy tj. do 26 maja.

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA
PAŃSKIEGO
DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA
8 kwietnia
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest najczęściej obchodzona w Kościele katolickim 25 marca, dokładnie
dziewięć miesięcy przed Świętami Bożego Narodzenia. W tym roku została
jednak przeniesiona na poniedziałek po
oktawie Wielkanocy, z uwagi na to, że
przypadałaby w Wielkim Tygodniu.
Po raz kolejny chcemy zgłębić tajemnicę wcielenia Syna Bożego, zadumać się nad Jego pierwszym przyjściem
na ziemię, nad początkiem naszego
zbawienia. Nie bez powodu kierujemy
nasz wzrok na Maryję, dzięki której
wszystko to mogło się stać.
Tego dnia w sposób szczególny
chcemy też dziękować Bogu za bezcenny dar naszego życia, a także modlić się
za nienarodzone dzieci, zagrożone zabiciem w łonie matki. Każdy jest zaproszony do podjęcia dzieła duchowej
adopcji, ruchu, który zrodził się w Kościele katolickim tuż po objawieniach
Matki Bożej w Fatimie, a do Polski
został przeniesiony w 1987 r.
Duchowa adopcja polega na codziennej modlitwie w intencji jednego
zagrożonego dziecka, modlitwie trwającej nieprzerwanie przez 9 miesięcy.
Wystarczy odmówić codziennie jeden
dziesiątek różańca i specjalną modlitwę
w intencji dziecka i jego rodziców:

69. TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA
W tym roku po raz pierwszy Niedziela Miłosierdzia otworzy Tydzień
Miłosierdzia, obchodzony do tej pory
w październiku. Tegoroczne hasło
brzmi: „Wiara żywa uczynkami”
i nawiązuje do przeżywanego obecnie
w Kościele Roku Wiary.
Powodem ustanowienia w 1937 r.
pierwszych dni miłosierdzia była chęć
budzenia wrażliwości na potrzeby braci:
chorych, samotnych, bezrobotnych,
bezdomnych, prześladowanych. W tym
roku zwracamy uwagę także na niewierzących, pragnąc dać im świadectwo nie
tylko słowem, ale też wypływającym
3

ŚWIATOWY DZIEŃ
MODLITW O POWOŁANIA
21 kwietnia
W tym roku będziemy go obchodzić
już po raz pięćdziesiąty. Sługa Boży,
Paweł VI, w czasie Soboru ustanowił ten
Dzień wspólnej inwokacji do Boga Ojca,
aby nadal posyłał robotników do swego
Kościoła (por. Mt 9, 38). „Sprawa wystarczającej liczby kapłanów – podkreślał wówczas Papież – dotyka z bliska
wszystkich wierzących: nie tylko dlatego, że od powołań zależy religijna przyszłość społeczeństwa chrześcijańskiego,
lecz także dlatego, że sprawa ta jest
precyzyjnym znakiem żywotności wiary.

Panie Jezu, za wstawiennictwem
Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię
z miłością, oraz za wstawiennictwem
świętego Józefa, człowieka zawierzenia,
który opiekował się Tobą po urodzeniu,
proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom
miłość i odwagę, aby swoje dziecko
pozostawili przy życiu, które Ty sam mu
przeznaczyłeś. Amen.

Z orędzia Benedykta XVI

***
ZESPÓŁ CHARYTATYWNY
Zespół charytatywny składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy
odpowiedzieli na przedświąteczny apel
i podzielili się żywnością z potrzebującymi. Państwa wielkoduszny odzew
pozwolił po raz kolejny obdarować
rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji
materialnej. Bóg zapłać!
***
KLUB SENIORA
Opiekun Klubu seniora, ks. Prałat
Antoni Sołtysik serdecznie zaprasza
wszystkich Seniorów i nie tylko we
wtorek 2 kwietnia na godz. 16.00 do sali
kolumnowej na wikarówce. Spotkanie
zatytułowane Eugenika oraz dyskusję na
temat in vitro poprowadzi Ks. Kanonik
Stanisław Maślanka.

W naszym kościele parafialnym tuż
przed uroczystością Zwiastowania
Pańskiego będą wyłożone karteczki
z przyrzeczeniem adopcji. Prosimy je
czytelnie wypełnić i złożyć w zakrystii
w poniedziałek 8 kwietnia .
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