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Niedzielne espresso           z Proboszczem
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 miłował, 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 gło-
wie, 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 Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

J 20, 1-9

O. Wiesław Dawidowski uważa, że w centrum religijności stawiamy krzyż, koncentrując się na mę- 
ce i śmierci Jezusa.
Po okresie wielkanocnym usuwamy symbole Zmartwychwstania: paschał, figurę Jezusa oraz czer- 
woną stułę z krzyża.
Do zakonnika podchodzi młody człowiek i mówi „Brat to musi być szczęśliwy!”. „Tak, muszę!” – 
odpowiada zakonnik.

Symbole Zmartwychwstałego Chrystusa
Baranek. Kiedy podczas niewoli egipskiej przechodził anioł śmierci zabijając 
pierworodne dzieci Egipcjan [dziesiąta plaga], oszczędzał mieszkania Izraelitów 
pokropione krwią baranka (Wj 12, 21-23). Był on symbolem i zapowiedzią Paschy 
Jezusa, który swoją krwią zbawi ludzkość. Czasem przedstawiany jest z krzyżem 
lub chorągiewką – sztandarem zwycięstwa. Kiedy Jan Chrzciciel zobaczył Jezu-
sa, powiedział: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1, 29). Figu-
ra Zmartwychwstałego. Jezus trzyma w ręku chorągiew na znak zwycięstwa 
i chwały. Figura stoi na ołtarzu aż do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. 

Jest niesiona podczas procesji rezurekcyjnej. Krzyż z czerwoną stułą. Symbolizuje Jezusa – Najwyższego 
Kapłana, który sam z siebie złożył Ofiarę za wszystkich ludzi. Stoi na ołtarzu lub obok niego. Paschał. Duża 
świeca stojąca w okresie wielkanocnym przy ołtarzu, a później obok chrzcielnicy. Jest znakiem Paschy Jezusa 
– Jego przejścia ze śmierci do życia. Zapalany jest w okresie wielkanocnym.
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W przyszłą niedzielę rozpoczniemy w naszej parafii peregrynację, czyli nawiedzenie rodzin przez 
„Tryptyk Miłosierdzia” z wizerunkami Jezusa Miłosiernego, św. Jana Pawła II i św. Siostry Faustyny. 
Podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 odbędzie się uroczyste poświęcenie trzech kopii obrazu. 
Codziennie będą one przekazywane od rodziny do rodziny, pozostając w każdym domu i mieszkaniu 
przez całą dobę. W najbliższą niedzielę młodzież rozprowadzać będzie specjalny modlitewnik, który 
pomoże w dobrym przeżyciu peregrynacji w rodzinie. 

Harmonogram przyjmowania „Tryptyku Miłosierdzia” w trzech rejonach:

 1. Bloki POM od numeru 24, 
  Aleja Dworska, 
  Wodna, Piaski, Mickiewicza, 
  Popiełuszki, Piłsudskiego, 
  Kochanowskiego, Kopernika, 
  Kombatantów, Wyspiańskiego, 
  Tysiąclecia, Grottgera, 
  Hallera, Kręta, 
  Wojska Polskiego, 
  Akacjowa, Lisica, Wałowa, 

  Dworcowa, Obozowa, 
  Jaśminowa, Storczykowa, 
  Irysowa, Liliowa, 
  Turystyczna, Ofiar Oświęcimia, 
  Drobniaka, Daszyńskiego, 
  Podlesie, Hubala, Biała, 
  Spółdzielców, Łęcka
 2. Osiedle Paderewskiego od bloku nr 1
 3. Osiedle „Stare Bloki” od bloku nr 1, Osiedle 

Słowackiego od bloku nr 3.

Peregrynacja „Tryptyku Miłosierdzia”  
w naszej parafii



 1. Dziękujemy za przygotowanie liturgii i koś- 
cioła na Święta: kapłanom za kilkudniową, 
wielogodzinną spowiedź, służbie liturgicz-
nej i Kościelnemu, naszemu chórowi wraz 
z Organistą, scholi, zespołowi młodzieżowe-
mu, a także Grupie Teatralnej „Czwarta 
Ściana” i Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach za 
zaprojektowanie oraz przygotowanie Grobu 
Pańskiego; ministrantom i lektorom za przy-
gotowanie Ciemnicy.

 2. Dzisiaj, w Poniedziałek Wielkanocny, do pu-
szek składamy tradycyjne ofiary na Katolicki 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Kra-
kowie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski.

 3. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwar-
tek i piątek miesiąca. Jesteśmy po spowiedzi 
świątecznej i w stanie łaski uświęcającej. 

  Odwiedziny chorych były już przed świętami.
 4. Za tydzień – w Niedzielę Miłosierdzia Boże-

go – uczniowie klas III, obchodzić będą Ro- 
cznicę Pierwszej Komunii Świętej. Na Mszę 
Świętą na godzinę 11.30 zapraszamy rodzi-
ców, krewnych i znajomych. Podczas Mszy 
odbędzie się również uroczyste poświęcenie 

„Tryptyku Miłosierdzia” z wizerunkami Je- 
zusa Miłosiernego, św. Jana Pawła II i św. 
Siostry Faustyny. Po Mszy trzy kopie obrazu 
zostaną przekazane do parafii, gdzie będą 
peregrynować w trzech rejonach, codziennie 
od rodziny do rodziny, pozostając w każdym 
domu i mieszkaniu przez całą dobę. Harmo- 
nogram kolejności przyjmowania „Tryptyku 
Miłosierdzia” znajduje się w gablotce para-
fialnej i w „Mater Dolorosa”. 

  W najbliższą niedzielę młodzież będzie roz- 
prowadzać specjalny modlitewnik, który po-
może w dobrym przeżyciu peregrynacji w ro- 
dzinie.

 5. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i złożoną 
ofiarę mieszkańcom ulic: Kochanowskiego, 
Kombatantów i Mickiewicza. W tym tygodniu 
(w piątek 1 kwietnia, po wieczornej Mszy) 
prosimy rodziców dzieci obchodzących Ro-
cznicę Pierwszej Komunii Świętej.

 6. W przyszłą niedzielę – 3 kwietnia do puszek 
składamy ofiary na Diecezjalne Radio „Anioł 
Beskidów”.

Ogłoszenia duszpasterskie
27 marca – 3 kwietnia 2016

Niech Zmartwychwstały Chrystus  
pomaga nam przezwyciężać trudności dnia codziennego,  

nasze cierpienia i spotykające nas przykrości.  
Niech przez wiarę, nadzieję i miłość  

nadaje sens wszystkim naszym wysiłkom i przedsięwzięciom. 

Życzą Kapłani, Ksiądz Diakon
i Katechetki naszej parafii



Intencje mszalne
27 marca – 3 kwietnia 2016

ZMARTWYCHWSTANIE – 27 marca
  7.00 † Władysław Walusiak
  8.30 † Edmund Kurek
10.00 † Mieczysław Raj i Łukasz Gawęda
11.30 † Janina Dźwigaj z matką 

Marianną
18.00 † Maria Kubas w 5 r. śm.

PONIEDZIAŁEK – 28 marca
  7.00 † Józef Gawęda
  8.30 † Zofia Przewoźnik w 1 r. śm.
10.00 † Janina i Marian Oleksy  

z rodzicami
11.30 † Stanisław i Bogusława Moskal
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Jerzy Gabzdyl z rodzicami w 10 

rocznicę śmierci

WTOREK – 29 marca
  6.30 † Michalina Mucha
18.00 † Józef i Janina Chwierut

ŚRODA – 30 marca
  6.30 † Stanisław Mizia
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej:
  o zdrowie i błogosławieństwo Boże 

w rodzinie, o wyjście z nałogu al- 
koholizmu dla pewnej osoby, o po- 
trzebne łaski dla Janiny oraz Sta- 
nisława w rocznicę ślubu, dzięk-
czynna z okazji 75 rocznicy uro-
dzin z prośbą o dalszą opiekę dla 
Anny, † Andrzej Żmuda, † Micha-
lina Mucha, † Marian Pałka 

CZWARTEK – 31 marca
  6.30 † Stanisław Mizia
18.00 † Stanisław i Janina Łukowicz

PIĄTEK – 1 kwietnia
  6.30 † Ryszard Wilkosz
  6.30 † Michalina Mucha
18.00  W intencji kobiet oczekujących 

potomstwa [NSPJ]

SOBOTA – 2 kwietnia
  6.30 † Stanisław Mizia
  6.30 † Bernadeta Dutkiewicz
  6.30 † Józef i Józefa Śliwa
18.00 † Józef Perlik w 3 r. śm.

NIEDZIELA – 3 kwietnia
  7.00 † Stanisław Andryszczak
  8.30 † Małgorzata Kurek
10.00 † Małgorzata Lenik
11.30  Rocznica I Komunii Świętej
18.00 † Ryszard Jankowski w 1 r. śm.
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