
 

Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry, Marty. Maria zaś była tą,
która namaściła Pana olejkiem i  włosami swoimi  otarła Jego nogi.  Jej  to brat,  Łazarz,
chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: «Panie, oto choruje ten, którego Ty
kochasz». Jezus, usłyszawszy to, rzekł: «Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale
Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą».

A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza.

Gdy posłyszał  o  jego chorobie,  pozostał  przez  dwa dni  tam,  gdzie  przebywał.  Dopiero
potem powiedział do swoich uczniów: «Chodźmy znów do Judei».

Rzekli do Niego uczniowie: «Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali Cię ukamienować i znów tam
idziesz?»

Jezus im odpowiedział: «Czyż dzień nie liczy dwunastu godzin? Jeśli ktoś chodzi za dnia,
nie  potyka się,  ponieważ widzi  światło  tego świata.  Jeżeli  jednak ktoś chodzi  w nocy,
potknie się, ponieważ brak mu światła». To powiedział, a następnie rzekł do nich: «Łazarz,
przyjaciel  nasz,  zasnął,  lecz  idę  go obudzić».  Uczniowie  rzekli  do Niego:  «Panie,  jeżeli
zasnął, to wyzdrowieje». Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o
zwyczajnym śnie.

Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: «Łazarz umarł, ale raduję się, że Mnie tam nie było, ze
względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego».
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I czytanie – Ez 37, 12-14

Udzielę wam mego ducha, byście ożyli

Psalm  – Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8 (R.: por. 7bc)
Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia

II czytanie – Rz 8, 8-11

Mieszka w was Duch Tego, który wskrzesił Jezusa

Ewangelia – J 11, 1-45

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem

• Słowa Ewangelii według Świętego Jana•



A Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: «Chodźmy także i my, aby razem z Nim
umrzeć».

Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. A
Betania  była  oddalona od Jerozolimy około  piętnastu stadiów.  I  wielu  Żydów przybyło
przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po utracie brata.

Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś
siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był,  mój brat by nie
umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga».

Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie».

Marta Mu odrzekła: «Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu
ostatecznym».

Powiedział do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to
choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w
to?»

Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który
miał przyjść na świat».

Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała ukradkiem swoją siostrę, mówiąc: «Nauczyciel tu
jest i woła cię». Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do Niego. Jezus
zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła Mu na
spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i
wyszła,  udali  się  za  nią,  przekonani,  że  idzie  do  grobu,  aby  tam  płakać.  A  gdy  Maria
przyszła na miejsce, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go, padła Mu do nóg i rzekła do Niego:
«Panie,  gdybyś tu był,  mój  brat  by nie umarł».  Gdy więc Jezus zobaczył  ją płaczącą i
płaczących Żydów, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał:
«Gdzie go położyliście?»

Odpowiedzieli Mu: «Panie, chodź i zobacz!» Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: «Oto jak go
miłował!» Niektórzy zaś z nich powiedzieli: «Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu,
nie mógł sprawić,  by on nie umarł?» A Jezus,  ponownie okazując głębokie wzruszenie,
przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień.

Jezus powiedział: «Usuńcie kamień!» Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: «Panie, już
cuchnie.  Leży  bowiem  od  czterech  dni  w  grobie».  Jezus  rzekł  do  niej:  «Czyż  nie
powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?»

Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i  rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci,  że Mnie
wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający
Mnie  tłum  to  powiedziałem,  aby  uwierzyli,  że  Ty  Mnie  posłałeś».  To  powiedziawszy,
zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!» I wyszedł zmarły, mając nogi i
ręce  przewiązane  opaskami,  a  twarz  jego  była  owinięta  chustą.  Rzekł  do  nich  Jezus:
«Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić».

Wielu  zatem  spośród  Żydów  przybyłych  do  Marii,  ujrzawszy  to,  czego  Jezus  dokonał,
uwierzyło w Niego.



Ogłoszenia duszpasterskie 
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• Na naszej stronie internetowej zostało umieszczone zarządzenie Ks. Abpa Adama Szala, w
którym  są  zawarte  wytyczne  dotyczące  udziału  we  Mszy  świętej,  sprawowania
sakramentów świętych, udziału w nabożeństwach, pogrzebach itp. Proszę zapoznać się z
tym zarządzeniem. 

• Odwołując się do przywołanego zarządzenia Ks. Abpa Adama Szala informuję, że spowiedź
święta w naszej parafii będzie w każdy dzień, zaczynając od poniedziałku, godzinę przed
Mszą świętą  wieczorną.  Jeden  kapłan  będzie  spowiadał  w oratorium Matki  Bożej  przy
wejściu  do  kościoła  a  drugi  w  zakrystii.  Proszę  wcześniej  telefonicznie  ustalić  czas
spowiedzi,  tak aby nie było kolejki.  Jeśli  byłaby więcej  jak jedna osoba,  to na zewnątrz
kościoła i  odpowiedniej  odległości.  Nie będzie innej  formy spowiedzi,  dlatego proszę w
miarę możliwości zorganizować się, aby skorzystać ze spowiedzi. 

• Zachęcamy do łączenia się przez media w modlitwie Gorzkich Żali. 

• Zgodnie  z  polską  tradycją  od  dzisiejszej  niedzieli  zasłonięte  są  krzyże  w  kościele  i
pozostaną tak do liturgii Wielkiego Piątku. 

• Ponieważ  przeszliśmy  z  czasu  zimowego  na  letni,  dlatego  od  poniedziałku,  w  dni
powszednie Msza święta wieczorna będzie o godzinę później, czyli o godz. 1830.

• W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. 

• W czwartek modlimy się za kapłanów, kleryków, siostry zakonne i  o nowe powołania do
służby Bożej. 

• Bóg  zapłać  za  sprzątanie  kościoła.  Proszę,  aby  kościół  posprzątały  w  sobotę   i  w
poniedziałek rodziny mieszkające ulicy Koszutskiego i Koczwary.

• Na stoliku pod chórem są wyłożone baranki wielkanocne i paschaliki. Proponowana cena
baranków - 6 zł a paschalików -8 zł. 

• Stowarzyszenie Muzyczne „Viento” z Żurawicy wraz z Orkiestrą Harcerską z Żurawicy zbiera
fundusze  na pomoc naszej  lokalnej  służby  zdrowia.  Więcej  informacji  na  ten  temat  na
stronie Orkiestry. Wpłaty można dokonywać na konto: Stowarzyszenie Muzyczne „Viento” z
Żurawicy. Numer konta  06 9113 0004 2001 0013 5858 0001 z dopiskiem w tytule ”pomoc
dla Służby Zdrowia”

Zapowiedzi przedślubne

Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić następujące osoby:  
Łukasz Domszy, ur. Radymno, zam. Żurawica 

z Magdaleną Tracką, ur. Tarnogóra, zam, Izbica – Zap. II. 
Kto by wiedział o istniejących przeszkodach proszę powiadomić Urząd Parafialny.

Strona internetowa parafii: www.zurawica.przemyska.pl

Ksiądz Dziekan Marian Hofman – 16 672 38 10
Ksiądz Daniel Drążek – 667 294 479
Ksiądz Mateusz Nowak – 669 090 253


