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Refleksja 

„Gdybyś był Marią, czy drugą Marią, czy Salome, czy Joanną, przyszedłbyś płakać do grobu 

z samego rana. Zobacz odwalony kamień grobowy, może i aniołów, i samego Jezusa. Powiedz 

coś i posłuchaj głosu. Jeśli usłyszysz: „Nie trzymaj się Mnie”, stój z daleka, uczcij Słowo, lecz 

się nie smuć. Wie On, komu się najpierw ukazać. Święć zmartwychwstanie. Pomóż Ewie, która 

pierwsza upadła, ale też i pierwsza pozdrowiła Chrystusa, i daj znać uczniom. Stań się Piotrem 

czy Janem, pospiesz do grobu, wyprzedzaj lub biegnij razem, odbywając piękny wyścig. A jeśli 

w biegu zostaniesz wyprzedzony, zapałem zwyciężaj, nie pochylaj się, aby zaglądać do grobu, ale 

wejdź do środka. A gdybyś jak Tomasz nie był w gronie apostołów, którym się Chrystus ukazuje, 

to skoro Go zobaczysz, nie bądź niewiernym; a gdyby ci zabrakło wiary, uwierz tym, którzy o tym 

opowiadają; jeżeli zaś i im nie wierzysz, to uwierz śladom gwoździ”. Św. Grzegorz z Nazjanzu 

przypomina nam, że zmartwychwstanie nie jest tylko wydarzeniem historycznym. Wspominamy 

je nabożnie i z wielkim szacunkiem, ale gdybyśmy na tym poprzestali, to przegapilibyśmy łaskę, 

którą udziela nam Bóg. Zmartwychwstanie dzieje się dzisiaj! Tutaj! Teraz! Różne okoliczności 

Twojego życia wpisują się historie Marii, Salome, Joanna, Piotra, Jana, Tomasza, pozostałych 

uczniów. Rozterki, wątpliwości, pustka, nadzieja, radość, poruszenie, entuzjazm – cała paleta 

stanów ich ducha, emocji, woli – są „krainą”, w której chce zanurzyć się Duch Święty. Odkryj, 

że biblijne spotkania ze Zmartwychwstałym, są naprawdę Twoimi spotkaniami. Po takim 

spotkaniu nic już nie jest, jak dawniej. Serce wstaje z martwych. 

Oktawa Wielkanocy 

Niedziela Wielkanocna otwiera okres pięćdziesięciu dni, który pierwotnie nazywano 

Pięćdziesiątnicą, a dziś Okresem Wielkanocnym. Pierwsze osiem dni tego okresu tworzy oktawę 

Wielkanocy. Pierwsze świadectwo o uformowanej liturgicznie oktawie Wielkanocy znajdujemy 

w homiliach pochodzących z IV wieku. Liturgia oktawy charakteryzowała się radosnym 

przeżywaniem tajemnicy paschalnej, a szczególnie zmartwychwstania Chrystusa. W tym czasie 

szczególną uwagę kierowano na nowo ochrzczonych. Trzeba bowiem pamiętać, że w Wigilię 

Paschalną udzielano sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, czyli chrztu, bierzmowania 

i Eucharystii. W oktawie zaś, każdego dnia celebrowano dla nich Mszę św. ze 

specjalnymi kazaniami – katechezami. W tych katechezach wyjaśniano nowo ochrzczonym 

znaczenie znaków i symboli otrzymanych sakramentów. W taki sposób wprowadzano ich w 

najgłębsze tajemnice wiary chrześcijańskiej. Okres oktawy nazywany był także Białym 

Tygodniem, a niedziela kończąca oktawę – Białą Niedzielą. W czasie chrztu katechumeni 

otrzymywali białe szaty, które noszono przez cały tydzień aż do niedzieli włącznie. Szaty te 

oznaczały narodziny nowego człowieka, który w sakramencie chrztu otrzymał dar nowego życia 

i stał się dzieckiem Bożym. 

Zwyczaj przedłużania najważniejszych świąt chrześcijańskich na oktawę, czyli na osiem dni jest 

bardzo dawny. Kościół chce w ten sposób podkreślić rangę i ważność uroczystości. Wszystkie 

dni oktawy posiadają taki sam walor jak Niedziela Zmartwychwstania.  



 

„Kobiety zastają pusty grób, nie ma ciała Jezusa, wydarzyło s ię coś 
nowego, ale to wszystko niczego jeszcze nie wyjaśnia: rodzi pytania, 
wprawia w zakłopotanie, nie dając odpowiedzi. I oto dwaj mężczyźni 
w lśniących szatach mówią: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? 
Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał” (Łk 24,5 -6). To, co było prostym gestem, 
aktem dokonanym niewątpliwie z miłości –  udanie się do grobu –  teraz 
przemienia się w zdarzenie, w wydarzenie, które naprawdę zmienia życie. 
Nic nie jest już takie jak wcześniej, nie tylko w życiu tych kobiet, ale także 
w naszym życiu i  w dziejach ludzkości. Jezus nie pozostał martwy, 
zmartwychwstał, Żyje!”  

Franciszek, Wigilia Paschalna 2013 

W wydarzeniu zmartwychwstania Jezus nie powrócił po prostu do życia, 

gdyż On jest samym Życiem, jest Synem Bożym, jest Żywy. I tak ukazuje się 

oczom kobiet, uczniów, nas wszystkich: jako Ten, który zwycięża grzech, zło, 

śmierć, to wszystko, co gnębi życie i czyni je mniej ludzkim. To właśnie jest 

orędzie zawarte w Wielkanocnym poranku. 

Życzymy, aby Chrystus, Zmartwychwstała Miłość, powiedział dziś każdemu 

z nas: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Ja żyję i daję Życie! 

Błogosławionych, pełnych nadziei i  zdrowych 

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 

Z darem modlitwy  

Ojcowie i Bracia Franciszkanie 

 



 

INTENCJE MSZALNE   12.04 - 19.04.2020 /BW/ 
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA (12.04) 

6.00. I Ku czci Chrystusa Zmartwychwstałego za żyjących i za ++ parafian oraz dobrodziejów kościołów 

i klasztoru.  

        II Do Miłosierdzia Bożego i Zmartwychwstałego Pana za ++ rodziców z obu stron, ++ Jana i Józefa oraz 

za dusze w czyśćcu cierpiące. 

8.30. /D/ Do Miłosierdzia Bożego za + ojca Józefa w kolejną rocznicę śmierci, za + matkę Gertrudę, ++ z 

rodziny i pokrewieństwa oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. 

10.00. Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwa Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Bartłomieja, 

Św. Franciszka i św. Marcina i św. Rocha o Boże błogosławieństwo, zdrowie  dla parafian 

i powstrzymanie zagrożenia pandemii. 

11.30. Ku czci Chrystusa Zmartwychwstałego o Boże błogosławieństwo i zdrowie 

w rodzinie oraz za ++ z rodzinne. 

PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY(13.04)  

7.00. Ku czci Chrystusa Zmartwychwstałego w intencji członków FZŚ z Borek Wielkich i Brońca, w intencji 

ojców i braci posługujących w naszej parafii. 

8.30. /D/ Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i 

błogosławieństwo Boże oraz za ++ Hildegardę i Jerzego Sklorz, ++ Otylię i Józefa Kistela, siostrę 

Annę, szwagra Jana z synami oraz za wszystkich ++ z rodzin Kistela, Sklorz. 

10.00. Do Chrystusa Zmartwychwstałego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i 

błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla Zofii z okazji urodzin i o 

błogosławieństwo w całej rodzinie oraz za ++ męża, ojca, brata i wszystkich ++ z pokrewieństwa. 

WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY (14.04)  

6.30. Do Miłosierdzia Bożego za + Małgorzatę i Franciszka Rataj, z rodzicami, za + Romana Smolarek oraz 

za ++ z pokrewieństwa. 

ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY (15.04)  

6.30  Do Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego przez wstawiennictwo Matki Bożej i św.  Jana Pawła II z 

podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże w rodzinie 

oraz za zmarłych rodziców. 

18.00. Msza wsparcia 

CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY (16.04)  

6.30.Do Miłosierdzia Bożego za + męża Franciszka w kolejną rocznicę śmierci, za + syna Marka, ++ 

rodziców, teściów, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 

PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY (17.04)  

6.30. Do Miłosierdzia Bożego za + męża Konrada, za ++ rodziców Zofię, Teodora, Martę, Franciszka, za ++ 

rodzeństwo, za ++ z pokrewieństwa oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. 

SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY (18.04)  

6.30.  I. Do Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o 

Boże błogosławieństwo, zdrowie z okazji kolejnej rocznicy ślubu oraz o dary Ducha Świętego dla 

dzieci. 

II. Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo 

Boże, zdrowie w rodzinie i w rodzinach dzieci oraz za + męża, ++ rodziców, za + rodzeństwo, za ++ 

z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące. 

19.00. Do Opatrzności Bożej z prośbą o dalszą opiekę z okazji 80. rocznicy urodzin, dziękując za 

dotychczasową opiekę i zdrowie. 

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO (19.04) 

7.00. Za + ojca z okazji urodzin. 

8.30. /D/ Do Miłosierdzia Bożego za + męża Huberta Czołkos z rodzicami, za + ojca oraz o błogosławieństwo 

Boże w rodzinie. 

10.00.  

11.30. Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i 

błogosławieństwo Boże dla mamy Krystyny z okazji urodzin oraz za + tatę  prosząc o radość nieba. 

 

 



 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   12.04 - 19.04.2020 /BW/ 
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA (12.04) 

Dzisiaj uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczyste nieszpory wielkanocne 

kończące ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE o godz. 15.00.  

PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY(13.04)  

Jutro drugi dzień Świąt – Msze święte o godz.: 7.00, 8.30 /w j. niemieckim/ i suma 10.00.  

O godz. 15.00 Nowenna do Miłosierdzia Bożego. Adoracja do godz. 16.00. 

WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY (14.04)  

O godz. 15.00 Nowenna do Miłosierdzia Bożego połączona z uczczeniem św. Antoniego 

Padewskiego. Adoracja do godz. 16.00. 

ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY (15.04)  

O godz. 15.00 Nowenna do Miłosierdzia Bożego. Adoracja do godz. 16.00. 

O godz. 18.00 Msza św. wsparcia. Po Mszy św. nabożeństwo, koronka do Miłosierdzia 

Bożego, adoracja Najświętszego Sakramentu. Intencje na Mszę św. wsparcia można składać 

przy furcie klasztornej lub przed Mszą św. w zakrystii. 

CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY (16.04)  

O godz. 15.00 Nowenna do Miłosierdzia Bożego. Adoracja do godz. 16.00. 

PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY (17.04)  

Tego dnia nie obowiązuje piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, gdyż dni 

Oktawy Zmartwychwstania Pańskiego mają rangę uroczystości. 

O godz. 15.00 Nowenna do Miłosierdzia Bożego. Adoracja do godz. 16.00. 

SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY (18.04)  

O godz. 6.30 i 19.00 Msza św. 

O godz. 15.00 Nowenna do Miłosierdzia Bożego. Adoracja do godz. 16.00. 

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO (19.04) 

Msze święte o godz.: 7.00, 8.30 /w j. niemieckim/, suma o 10.00 i o 11.30. 

O godz. 15.00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.  

Inne ogłoszenia 

1. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim zaangażowanym w przygotowanie na 

święta naszego kościoła, dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uroczystej 

oprawy liturgii Wielkiego Tygodnia, za wszelki trud, staranie i poświęcenie niech 

Zmartwychwstały Pan wynagrodzi. 

2. Drodzy Parafianie. Wizyta na cmentarzu poza ceremonią pogrzebu nie jest „niezbędną 

sprawą życia codziennego” i bywa interpretowana jako naruszenie zakazu przemieszczania 

się, co skutkuje nałożeniem grzywny. Zostańcie w domu i tam pomódlcie się za Waszych 

zmarłych.    

3. Przy furcie klasztornej są do nabycia: Drogi do Nieba, przyjmowane są intencje mszalne.  

 

 

Dziękujemy za życzliwość, wsparcie, troskę oraz za złożone ofiary i dary. 

Wszystkim życzymy spokojnych i błogosławionych 

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 

 

 
 


