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Niedzielne espresso

z Proboszczem

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.
J 20, 3-9

Nasze życie przypomina czasem włóczęgę, podczas której chwiejnym i niepewnym krokiem zdążamy w stronę nieba.

Kiedy Piotr i Jan dowiedzieli się, że grób jest pusty, zaczęli biec, by jak najszybciej potwierdzić tą
radosną wiadomość.

Jan, umiłowany uczeń Jezusa, przybył do grobu pierwszy, wyprzedzając Piotra; był to wyścig

nadziei oraz miłości.

Czy Jezus umarł prawdziwie?
Śmierć Jezusa była śmiercią prawdziwą w tym sensie, że zakończyła
ziemskie życie, a Jego dusza została
oddzielona od ciała, które złożono
w grobie. Ciało Jezusa nie stało się
jednak zwłokami, tak jak inne ludzkie ciała, ale ze względu na jedność
z niepodzielną Osobą Syna Bożego
moc Boża zachowała je przed zniszczeniem (zob. Dz 2, 26-27).

Dlaczego zmartwychwstał po trzech dniach?
Jezus zapowiedział uczniom, że zmartwychwstanie trzeciego dnia (zob. Mt 16, 21). Była to decyzja Boga, który
w swojej wszechmocy dostosował dzień Zmartwychwstania do tradycji żydowskiej, zgodnie z którą uważano, że
rozkład ciała zaczyna się od czwartego dnia po śmierci
(zob. J 11, 39). W pobożności ludowej, i nie tylko, przekonanie to zostało do czasów dzisiejszych. Kiedy nie ma
możliwości przechowania ciała w specjalnych warunkach,
pogrzeb odbywa się najczęściej trzeciego dnia po śmierci.
ks. Eugeniusz Burzyk

„Jam jest Zmartwychwstanie i życie”, tzn.
pomimo starości i śmierci: młodość w Bogu.
Jan Paweł II
Liturgia Wigilii Paschalnej
Rozpoczyna świętowanie Zmartwychwstania
Jezusa. Powinna być sprawowana w Wielką
Sobotę wieczorem, a zakończona przed świtem
– czyli w Wielką Noc. Składa się z czterech części. Liturgia światła. Przed kościołem kapłan
zapala od ognia Paschał [świeca symbolizująca Paschę Jezusa], kreśli na nim znak krzyża
i wbija w niego pięć gwoździ, nawiązujących
do pięciu ran Jezusa. Procesyjnie wnosi go do
ciemnego kościoła, a wierni odpalają od niego
świece. Światło – którym jest Zmartwychwstały Jezus – rozchodzi się po całym kościele, docierając do każdego człowieka. Jego symbolikę
tłumaczy wielkanocne orędzie rozpoczynające
się od słów: Exsultet, czyli „Weselcie się”. Liturgia Słowa. Zawiera od 4 do 9 czytań, przedstawiających historię zbawienia od stworzenia
świata. Następnie śpiewa się uroczyste „Chwała” i „Alleluja”, których nie wykonywano w czasie Wielkiego Postu. Liturgia chrzcielna. Zaczyna się Litanią do Wszystkich Świętych, na
znak, że przez chrzest jesteśmy powołani do
świętości. Następuje pobłogosławienie wody
i zanurzenie w niej Paschału, co przypomina,
że wszyscy ochrzczeni powołani są do Paschy
– przejścia ze śmierci grzechu do nowego życia. Wierni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne,
wyrzekając się grzechu, szatana i wyznają wiarę. Liturgia Eucharystii – czyli Msza Rezurekcyjna [Zmartwychwstania]. Jest najważniejszą
Mszą w roku. Kończy się procesją rezurekcyjną, podczas której kapłan niesie Najświętszy
Sakrament, a wierni Paschał, figurę Zmartwychwstałego i zapalone świece, obwieszczając światu radosną nowinę.
Niedziela Zmartwychwstania
W niektórych parafiach w tym dniu przed świtem jest procesja rezurekcyjna. Jednak zaleca
się, by odbywała się w Wielką Sobotę wieczorem – po Mszy Wigilii Paschalnej, która jest
już celebracją Zmartwychwstania. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nieszporami [wieczorną liturgiczną modlitwą Kościoła]
kończy się Triduum Paschalne.

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 Jezusa,
powiedział: „Oto Baranek Boży, który gładzi
grzechy świata” (J 1, 29). Figura 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.
Poniedziałek Wielkanocny
Nie należy już do czasu Triduum Paschalnego.
Jest drugim dniem oktawy wielkanocnej [osiem
dni], która trwa od Niedzieli Zmartwychwstania
Pańskiego do Drugiej Niedzieli Wielkanocnej,
czyli Miłosierdzia Bożego. Poszczególne dni
oktawy wielkanocnej obchodzone są jako uroczystości Pańskie. W tym czasie nie można odprawiać Mszy żałobnych, z wyjątkiem pogrzebowych.

Niech Zmartwychwstały Chrystus
pomaga przezwyciężać pesymizm
i zniechęcenie, pobudza
do chrześcijańskiej gorliwości
i nadaje życiu sens
życzą kapłani
naszej parafii

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
5 – 12 kwietnia 2015
1. Rozpoczęliśmy Okres Wielkanocny. 50 dni od dzisiejszej
Niedzieli Zmartwychwstania do
Niedzieli Zesłania Ducha Świętego obchodzimy z Wielką radością jako jeden dzień świąteczny – jako Wielką
Niedzielę . Zewnętrznymi znakami tego okresu są: krzyż
z czerwoną stułą,
paschał oraz figura
Zmartwychwstałego. Symbole
te pozostają przy ołtarzu do Zesłania Ducha Świętego.
2. Dziękujemy wszystkim
za pomoc przy przygotowaniu kościoła
oraz liturgii na Święta
Zmartwychwstania.
Przede wszystkim kapłanom za posługę
w konfesjonale, Służbie liturgicznej, Panu
Kościelnemu, Panu Organiście, Chórowi „Canticum novum” oraz
parafialnej scholi. Specjalne podziękowanie dla Grupy Teatralnej „Czwarta Ściana”
za przygotowanie Grobu Pańskiego i tym
wszystkim, którzy podczas adoracji pełnili
przy nim straż. Dziękujemy młodzieży za
przygotowanie Ciemnicy.
3. Dzisiaj przy wyjściu
z kościoła do puszek składamy ofiary na Seminarium
Duchowne w Krakowie, gdzie studiują
klerycy z naszej diecezji, a także Kamil Kubik z naszej parafii.
4. Jutro – w Poniedziałek Wielkanocny – Msze
Święte w porządku niedzielnym. Do puszek

składamy ofiarę na Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II i Katolicki Uniwersytet Lubelski.
5. W środę 8 kwietnia ks.
Adam zaprasza na katechezę dla dorosłych,
która odbędzie się po
Mszy wieczornej w sali
grupy AA.
6. Rocznica Komunii Świętej będzie w przyszłą
niedzielę – 12 kwietnia
o godzinie 11.30.
7. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę
mieszkańcom ulic:
Obozowej (lewa),
Jaśminowej, Storczykowej, Irysowej i Dworcowej. W tym
tygodniu troskę o nasz kościół powierzamy rodzicom dzieci klas III, które obchodzą rocznicę komunii. Zapraszamy w piątek po wieczornej Mszy Świętej.
8. Niepubliczne Przedszkole im. Dzieciątka
Jezus w Brzeszczach, ul. Piastowska 12 A,
ogłasza zapisy dzieci od 2,5 do 5 lat. Zapisy w kancelarii parafii pw. św. Urbana, po
Mszy porannej – od godz. 7.30 i wieczornej – od 17.30.
9. Dziękujemy za ofiary na prace remontowe.

INTENCJE MSZALNE
5 – 12 kwietnia 2015
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA – 5 kwietnia
7.00 † Władysław Walusiak
7.00 † Józef Gawęda w 18 r. śm.
8.30 † Łukasz Gawęda
8.30 † Mieczysław Raj
10.00 † Marian Kowalski w 3 r. śm.
10.00 † Marian i Janina Oleksy z rodzicami
11.30 † Bolesław Galas z rodzicami,
oraz Anna i Michał Matusz
11.30 † Maria Kubas w 4 r. śm.
18.00 Rezerwacja (Lenik)

PONIEDZIAŁEK – 6 kwietnia
7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla Bogumiły
i Stanisława w 30 rocznicę ślubu
8.30 † Jolanta i Stanisław Styczeń
10.00 † Wojciech Gucwa w 18 r. śm.
11.30 O dary Ducha Świętego i pomyślny
przebieg egzaminu maturalnego
dla Aleksandry Adamowicz
11.30 † Stanisława Paszek
12.30 Msza Święta chrzcielna
18.00 † Konstancja i Józef Baraniak
z córką Janiną
		
WTOREK – 7 kwietnia
6.30 † Artur Szpyra
6.30 † Halina Skrzypiec
18.00 † Marian Wołowiec
18:00 † Stanisław Hrapkowicz
		
ŚRODA – 8 kwietnia
6.30 † Marian Sporysz
6.30 † Maria Kowalczyk
6.30 † Czesław Gębicki

18.00

Wotywna do MB NMP Bolesnej:
† Jan Naglik z rodzicami Karolem i Karoliną, † Wincenty i Helena Niedziela,
† Anna Szyma, † Zyta i Władysław
Juras z rodzicami, † Ireneusz Stańczyk

CZWARTEK – 9 kwietnia
6.30 † Marian Sporysz
6.30 † Maria Kowalczyk
18.00 † Joanna Kudela
		
PIĄTEK – 10 kwietnia
6.30 † Marian Sporysz
6.30 † Maria Kowalczyk
6.30 † Czesław Gębicki
6.30 † Helena Pastuszka
18.00 † Kamil Łacek
		
SOBOTA – 11 kwietnia
6.30 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Kazimierza i Elżbiety
Paban w 30 rocznicę ślubu.
6.30 † Stanisława Paszek
6.30 † Marian Sporysz
6.30 † Czesław Gębicki
18.00 † Anna i Władysław Warchał
z córką Marią
		
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA – 12 kwietnia
7.00 † Alicja Czernicka w 20 r. śm.
8.30 † Tadeusz Jarosz
10.00 O błogosławieństwo Boże dla Bartosza
w 25 rocznicę urodzin
11.30 Rocznica I Komunii Świętej
11.30 Roczki: Gabriela Matysik
18.00 Rezerwacja (Słowiak)
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