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Największe misteria naszej wiary: Boże Narodzenie i Zmartwychwstanie
Chrystusa, dokonały się w nocnych ciemnościach. To ważny symbol Bożej
mocy, która pokonuje noce śmierci - światłem życia. Niech nasze życie
będzie wypełnione tą mocą, abyśmy mogli cieszyć się radością
Zmartwychwstania. Radosnych Świąt w pokoju i wzajemnej miłości
życzymy wszystkim Parafianom i Gościom!

*Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie świątecznej
Liturgii! Nagrodą już jest radość z owoców Waszej pracy. Dzięki Wam mogliśmy cieszyć
się każdą chwilą modlitwy, śpiewu, widokiem Ciemnic, Grobów Pańskich i pięknie przyozdobionych kościołów. Bóg zapłać Wszystkim za złożone ofiary na kwiaty!
1. Rozpoczynamy, tzw. biały tydzień - oktawę Wielkanocy, która jest przedłużeniem świętowania pamiątki Zmartwychwstania Pana Jezusa, dlatego w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
2. W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego można uzyskać odpust zupełny za przyjęcie w pobożnym usposobieniu przez radio i telewizję błogosławieństwa papieskiego "Urbi
et Orbi".
3.W odpowiedzi na wielokrotne apele Ojca Świętego Franciszka w Niedzielę Miłosierdzia,
23 kwietnia w polskich kościołach zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek na rzecz
ofiar wojny w Syrii. Decyzję o zbiórce podjęli polscy biskupi podczas 375. Zebrania Plenarnego.
4. Zapraszamy wszystkich na nowennę przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego, która będzie
odmawiana podczas sprawowanych Eucharystii.
5. Kto jeszcze tego nie uczynił, w niedzielę Miłosierdzia można też przynieść skarbonki z
jałmużną.
Zapowiedzi przedślubne: Do zawar ciu Sakr amentu Małżeństwa w najbliższym czasie
przygotowują się: Łukasz Rafał Rachwalski i Dorota Rachwalska zd. Cwenar, będący w
związku cywilnym i zamieszkali w Lesku. Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego, wyżej wymienionych osób proszony jest o
kontakt z duszpasterzami naszej parafii.
Bóbrka
*Dziękujemy za sprzątanie świątyni w czasie Triduum Paschalnego rodzinom: p. Rozalii
Chołubowskiej i Zofii Bryś, Danuty Szałaj i Joanny Szałaj oraz Janiny Dereń i Ewy Kucia.
O przygotowanie świątyni na przyszłą Niedzielę prosimy rodziny: p Wandy Kusz i Julity
Kusz.
Solina
* Dziękujemy rodzinom p. Anny Węgrzyn i Małgorzaty Pelczarskiej za posprzątanie i
wystrój kościoła. O przygotowanie świątyni na przyszły tydzień prosimy rodzinę p. Bożeny
Makulskiej
Wydaje:
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ

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.
(J20,1-9)
Był niewinny. Cierpiał niesprawiedliwie. Zamordowali Go w sposób okrutny. Ilu ludzi miało w tym udział? Annasz, Kajfasz, Najwyższa Rada, Piłat,
Herod, Judasz, pluton egzekucyjny,
tłum wołający „Ukrzyżuj Go!”. Winni byli
również uczniowie. W chwili pojmania
nie stanęli w Jego obronie. Wszyscy
zwątpili w Niego, zostawili Go samego.

Ich tchórzostwo ułatwiło aresztowanie
i egzekucję. I oto wyszedł z grobu. Teraz mógł dochodzić sprawiedliwości.
A jednak nie uczynił tego. Po zmartwychwstaniu w ogóle nie zajął się tymi,
którzy wyrządzili Mu krzywdę. Nawet ich
nie szukał. Z żadnym z nich się nie spotkał. Szukał jedynie ludzi dobrych, tych,
którzy gdy nauczał, gromadzili się, by Go
słuchać. Rozmawiał jedynie z tymi, którzy w Niego uwierzyli. Po zmartwychwstaniu Chrystus ze złymi ludźmi się nie
kontaktuje. On się nimi nie zajmuje.
Troszczy się wyłącznie o dobrych. Przebywa w świecie dobra. Zło nie ma już do
Niego dostępu. Zmartwychwstanie to
wielki tryumf dobra. To gwarancja pomocy dla każdego, kto wierzy w dobro,
kto chce być dobrym. Od zmartwychwstania Chrystusa szansę na spotkanie
z Nim mają jedynie ludzie dobrzy, ci,
którzy pragną wejść w świat dobra.

Ks. Edward Staniek

DLACZEGO SZUKACIE ŻYWEGO WŚRÓD UMARŁYCH?
Pusty grób Jezusa jest istotnym znakiem potwierdzającym Jego
zmartwychwstanie. (K 127)*. Nie
jest bynajmniej grobem milczącym.
Ten grób mówił w momencie, kiedy
stwierdzono, że jest pusty - i mówi
po dziś dzień. Ten grób ogłosił ludzkości, że śmierć została pokonana.
Mówił, że nie ma ona ostatniego słowa, jeżeli chodzi o życie człowieka nie jest jego kresem. I podobnie jak
nie położyła kresu życiu Jezusa, nie
zamyka raz na zawsze wieka żadnej
ludzkiej trumny. Pusty grób Jezusa
tchnie nie tylko nadzieją, ale jest
faktem rujnującym przekonanie o
nieodwołalnej, kładącej kres życiu
człowieka, rzeczywistości śmierci.
Stojąc w obliczu faktu, że Jezus powrócił do życia, pokonał śmierć,
zmartwychwstał, Kościół głosi, że
ten Jego powrót jest zapowiedzią
powrotu do życia wszystkich zmarłych ludzi, że nie jest wydarzeniem
jednostkowym, wyjątkowym, wyrwą
w powszechnym prawie śmierci. I
aby nie było niedomówień, chrześcijaństwo mówi tu o życiu ich ciał, a
nie o życiu pośmiertnym ich dusz.
Dusza pozbawiona ciała nie prezentuje pełni człowieczeństwa. Gdyby
tak było, Chrystus nie ożywiałby niepotrzebnie swego ciała. Odkrycie
pustego grobu rozpoczyna więc nowy etap w dziejach ludzkości - etap
przekonania o ograniczonej mocy
śmierci. Jest przyczyną pojawienia
się świadomości o powrocie ludzkiej

rzeczywistości do stanu, jaki był jej
udziałem przed grzechem pierwszych ludzi. W Katechizmie Kościoła
Katolickiego czytamy: „Pusty grób i
leżące płótna oznaczają, że ciało
Chrystusa dzięki mocy Bożej uniknęło więzów śmierci i zniszczenia przygotowują one uczniów na spotkanie Zmartwychwstałego”. Odkrycie pustego grobu jest pierwszym
krokiem w kierunku rozpoznania samego faktu zmartwychwstania Chrystusa. Pusty grób pełni tę samą
funkcję, co Anioł Gabriel zwiastujący
Maryi działanie Boga, które człowiekowi wydaje się niemożliwe. „Nie
masz Go tutaj - zmartwychwstał” bez tego orędzia człowiek nie jest w
stanie odkryć prawd, których znakiem jest pusty grób Jezusa. One
uwalniają człowieka z lęku przed unicestwienim go przez moce śmierci.
Dzień, w którym odkryto pusty grób
Jezusa, jest dla całej ludzkości początkiem czasu niezmiernej radości i
poczucia pełnej wolności - zapewnia
nas bowiem, że śmierć nie jest kresem, lecz bramą do nowej Krainy
Życia. Dlatego przy kamieniu, na
którym spoczywało ukrzyżowane,
martwe ciało Jezusa, które trzeciego
dnia zostało ożywione i przyobleczone chwałą udziału w życiu Przedwiecznej Trójcy - w pustym od tamtego wielkanocnego poranka grobie
- klęczą we wdzięcznej zadumie tysiące pielgrzymów.
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BÓBRKA
+ Zofia, Kazimierz i Monika Zulewscy, Irena
Klucznik.
+ Maria Urban i Roman.
+ Anastazja i zmarli z rodz. Stareńkich.
O Boże bł. dla rodziny w 8 rocz. ślubu.
+ Janusz Kołtun.
+ Pelagia i Józef Podkaliccy.
+ Janusz Kołtun ( od Ewy i Eugeniusza
Koncewiczów).
+ Józef Kusz w 9 rocz. śmierci.
+ Janusz Kołtun.
+ Maria i Jan Bandrowscy.
+ Agata i Tomasz Papierniak.
ORELEC
1)+Piotr Wojtanowski.
2) O bł. Boże dla Józefa Sopaty w 53 urodziny
( od żony Marty).
+ Janusz Kołtun ( od Marty i Roberta Bryła).
+ Teresa Krakowska, Dorota Janicka i Danuta
Jatczyszyn.
Janusz Kołtun( od dyrektora technicznego
Piotra Walko).
Chrzest—Wiktoria.
1)+ Janusz Kołtun ( od Beaty i Józefa Kocaj).
2) O zdrowie i Boże bł. dla Celiny.
+ Janusz Kołtun ( od Barbary i Waldemara
Kołtun).
+ Antoni, Bronisława i Stefan
+ Ewa Zaniewicz ( od rodziny Witkowskich i
Dobrowolskich z Uherzec).
+Janusz Kołtun ( od Agnieszki i Marka Kołtun).
SOLINA
+ Bolesław Derewońko.
+ Tadeusz Barzycki w 14 rocz. śmierci.
Chrzest– Lilla.
+ Bolesław Derewońko.

Po udanej Liturgii Paschalnej, rozpromieniony proboszcz dziękuje wiernym za
zaangażowanie w przygotowanie uroczystości. Chórowi za piękny śpiew, ministrantom za służbę, radzie parafialnej, straży za przygotowanie kościoła i nabożeństw a
najbardziej podziękujmy Bogu za dobrą pogodę staropolskim: Bóg zapłać ...

