
  

  
  
  
  

  

          
    D o k o ń c z e n i e  a r t y k u ł u  n a  o s t a t n i e j  s t r o n i e  

Jeśli jest coś takiego jak bezsens śmierci, to 

jaki sens ma życie? Po co się męczyć z dnia na 

dzień z tysiącami problemów, chorób, lęków, 

a tym bardziej jaki sens ma staranie się o 

dobrobyt, naukę, miłość, budowanie domu? 

Doprawdy śmierć stawia nas przed 

koniecznością wejrzenia o wiele głębiej w 

siebie w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, 

po co żyjemy? Tym bardziej śmierć Chrystusa wskazuje, że odpowiedź na to 

pytanie nie będzie łatwa. Piotr, zobaczywszy puste miejsce po zwłokach 

Chrystusa, wrócił do siebie. Wrócić do siebie samego to skończyć z 

egzystowaniem poza sobą samym, zacząć żyć prawdziwe, a nie udawać, że 

się żyje. 

__________________________________________________________ 
 

Życzenia 

W dniu zmartwychwstania Pana Jezusa, Pana życia i śmierci życzymy: 

Nadziei, która nie gaśnie, kiedy marzenia wydają się być dalekie, 

Pokoju, który koi kiedy wszystko wyprowadza z równowagi, 

Wiary, która daje oparcie, kiedy bezradność przeraża.  

                                   - Duszpasterze Parafii św. Jana Ewangelisty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zwierciadło w trumnie 
W Ewangelii św. Łukasza czytamy, że Piotr po wejściu do pustego 

grobu „schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna. I wrócił do siebie, dziwiąc 
się” (Łk 24,12). Kiedy schylamy głowę? Doznając wstydu, lęku, upokorzenia, 
smutku. Ludzie zarozumiali nie schylają głowy, innych zmuszają do tego. 
Niewiara ma najczęściej swoje zatrute źródło w paraliżu zarozumiałości. 
Bohaterem powieści Bernanosa „Zakłamanie” jest ksiądz Cenabre, który 
traci wiarę na skutek samozadowolenia z własnej doskonałości. Staje się 
pustym futerałem po uśmierceniu duszy zarozumiałością. Ksiądz Cenabre 
udaje wierzącego, ponieważ przyznanie się do niewiary spowodowałoby 
utratę prestiżu. 

Nie potrafi ugiąć karku, zawstydzony. Przypomniał mi się on, gdy 
zastanawiałem się nad tym Piotrowym schyleniem głowy. Podejrzewam, że 
ktoś taki jak ja może mieć największe skłonności, by nie schylać głowy ku 
spojrzeniu w pokorze do grobu Chrystusa, bo spadkobierca apostołów 
dziedziczy też ich słabości, nie tylko przywileje. Najczęstszym tematem 
krytycznych uwag, jakie kierował Jezus do swych najbliższych uczniów, była 
hipokryzja, czyli zakłamanie, którego początek ukrywał się w sporach o 
pierwsze miejsce. Żaden nie chciał schylić głowy przed drugim. Mam więc 
świadomość, że jestem taki jak oni: skłonny do udawania, o twardym karku 
i z wątłą wiarą. 

Grecki tekst określił owe pochylenie się nad grobem słowem 
PARAKYPTO. Oznacza ono nie tylko schylać się, ale też wnikać w coś, 
usiłować coś pojąć z natężeniem wszystkich władz umysłowych i 
zmysłowych. Słowa tego używa św. Jakub, gdy pisze o tych chrześcijanach, 
którzy głęboko wejrzeli w prawo Ewangelii, pojęli jego ukrytą wolność. 
Przyrównuje ich do ludzi, którzy spojrzeli w zwierciadło i nie zapomnieli tego, 
co zobaczyli, wprowadzając poznane prawdy w życie. 

Dekorowałem kiedyś grób Pański. Pośród białych kwiatów umieściłem 
autentyczną trumnę z lustrem ukrytym wewnątrz. Ludzie przychodzili 
pokłonić się Chrystusowi i ogarniała ich ciekawość z powodu tej trumny. 
Nachylając się, natrafiali na własne odbicie. Nikt nie chce zobaczyć siebie w 
trumnie, jak nikt nie przyjmuje oczywistości śmierci, która nas czeka.  



 

INTENCJE PARAFIALNE OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy 

pomogli nam przygotować się do obchodów Triduum 

Paschalnego, a także Świąt Wielkiej Nocy. Serdeczne 

podziękowania składamy wszystkim szafarzom, lektorom, 

ministrantom. Dziękujemy szczególnie naszemu chórowi 

pod batutą pana Bartłomieja. Nasze podziękowania 

kierujemy także w stronę tych wszystkich, którzy pomogli 

nam udekorować świątynię w tym czasie. Dziękujemy p. 

Witoldowi Sikora. Składamy także serdeczne podziękowania 

wszystkim, którzy złożyli swoje ofiary na rzecz dekoracji 

naszej świątyni i grobu pańskiego, a także składali swoje 

dary na rzecz podopiecznych naszego Caritasu. 

2. Dziękujemy serdecznie paniom z naszego Caritasu, które 

przygotowały i wydały na Święta Wielkanocne ponad 60 

paczek dla osób samotnych i ubogich z naszej parafii. 

3. Jutro w poniedziałek Wielkanocny Msze św. według 

porządku niedzielnego. 

4. Za tydzień w niedzielę będziemy obchodzić Niedzielę 

Miłosierdzia Bożego ustanowioną przez św. Jana Pawła II. 

5. Także za tydzień w naszej parafii rozpocznie się o godz. 

16.00 w katedrze kurs przedmałżeński. Osoby chętne do 

wzięcia w nim udziału prosimy o kontakt z ks. 

Przemysławem lub zakrystii bądź kancelarii parafialnej. 

6. Informujemy także, że w związku z nowymi obostrzeniami 

sanitarnymi wprowadzonymi przez rząd w naszej katedrze 

w czasie nabożeństw może przebywać 112 osób. Prosimy o 

noszenie maseczek, a także zachowanie dystansu 

społecznego.  

7. W każdą środę zapraszamy na nowennę i Mszę św. do Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy i zarazem zachęcamy do 

składania swoich intencji. 
 

05.04. – Poniedziałek Wielkanocny 

7.30 † Ireneusz 8 rocznica śmierci, Maria, Kazimierz i zmarli bracia i bratowa 

7.30 † Antoni i Marta Tyrau, Maria i Paweł Miotke, Stanisław i Zuzanna Łazarczykowie 

9.30 † Krzysztof Szczypiński 3 rocznica śmierci i zmarli z rodziny Szczypińskich 

9.30 † Stanisław, Marek, Aleksandra Barejko, Władysława(f) i Leonard Arest 

11.00 † Leszek Gerke i zmarli z rodziny 

11.00 † Adam Kędziora 

12.30 † Stanisława Sitnicka 23 rocznica śmierci 

12.30 † Kazimierz Drewa – intencja od teściowej 

18.00 † Gerard Domke 10 rocznica śmierci i zmarli z rodziny 

06.04. – Wtorek 

7.00 † Wiesława(f) Adamska 30 dzień po pogrzebie 

18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie dla całej rodziny  

18.00 † Zygmunt i zmarli z rodziny i rodzeństwo 

18.00 † Krzysztof Bereza 2 rocznica śmierci 

06.04. – Środa 

7.00 † Maria Szwed 30 dzień po pogrzebie 

18.00 
† Leon Wnętrzak 24 rocznica śmierci, Mirosława(f) Wnętrzak 17 rocznica śmierci, 

Józef Kazimiera 

18.00 W intencjach czcicieli MBNP 

07.04. – Czwartek  

7.00  

18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla ks. Krystiana z okazji 

urodzin 

18.00 † Wojciech Zieliński 30 dzień po pogrzebie 

08.04. – Piątek 

7.00  

18.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Renaty i Tadeusza z okazji 
55-tej rocznicy ślubu 

18.00 
† Rodzice: Genowefa i Stanisław Piskorscy 31 rocznica śmierci, mąż Kazimierz 
Brzezicki, ks. Witold, siostra Teresa i szwagier Franciszek i zmarli rodziny 

09.04. – Sobota 

7.00  

16.00 Msza św. ślubna 

17.00 Msza św. ślubna 

18.00 
† Ireneusz Mocarski 5 rocznica śmierci, syn Zbigniew, rodzice: Bronisława i 

Franciszek Mocarscy, Eugenia i Bronisław Kisielewscy 

18.00 
† Para Prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy oraz pozostałe ofiary katastrofy pod 

Smoleńskiem 

18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi, zdrowie dla Grażyny 

10.04. – Niedziela Miłosierdzia Bożego 

7.30 W intencji parafian 

7.30 † Wojciech, Weronika siostra Bronisława(f) 

9.30 † Hanna Poczęsna 

9.30 † Henryk Jabłoński 4 rocznica śmierci i zmarli z rodziny Jabłońskich 

11.00  O Boże błogosławieństwo i Miłosierdzie Boże dla Michała i Marcina oraz ich rodzin 

11.00 † Jan, Wanda, Zygmunt, Leon i Malgorzata 

12.30 O Boże Miłosierdzie dla Ani, Ewy, Michała i Kasi i ich rodzin 

12.30 † Jan Wielgosz 10 rocznica śmierci 

18.00 † Zofia Bogacka 


