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Chrystus zmartwychwstał – Prawdziwie zmartwychwstał. 

Alleluja! 

 

 

W blasku Wielkanocy, 

gdzie Miłość Pana pokonuje śmierć, 

każdą udrękę naszego serca, 

i każde cierpienie, 

gdzie Miłość Pana rodzi nadzieję. 

życzymy 

radosnego spotkania ze Zmartwychwstałym 

i dzielenia tej radości z innymi. 
 

 

 

Ks. Proboszcz Jan Kowalski 

Ks. Adam Hrubiszewski 

Ks. Mariusz Kotłowski 

Ks. Krystian Wilczyński 

Ks. Diakon Mateusz Zawadzki 

 

 

 

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 31 marzec 2013 r. 

I czytanie Dz 10, 34a, 37-43; II czytanie Kol 3, 1-4; Ewangelia J 20, 1-9 

2 kwietnia (wtorek) 2013 r. o godzinie 19.00 zapraszamy do naszej 

kaplicy na katechezę ks. dr Jacka Nawrota 

I czytanie Rdz 2, 18-24; II czytanie Hbr 2, 9-11; Ewangelia Mk 10, 2-16 



Zmartwychwstanie Pańskie 
 Omówiwszy Wielki Tydzień i 

wszystkie wydarzenia z nim 

związane, dokonawszy przeszcze-

pienia Liturgii w codzienność, 

wreszcie osiągamy szczyt. Do tego 

wydarzenia wszystko zmierzało. W 

Zmartwychwstaniu Chrystusa wy-

pełnia się wszystko i dokonuje 

rzeczywiście nasze przejście (pas-

cha) ze śmierci do życia. Celowo nie 

piszę o „dniu”, gdyż zmartwych-

wstanie Jezusa przekracza czas i w 

zasadzie nie wiadomo o jakiej porze 

się dokonało. Wschodzące Słońce – 

symbol Chrystusa – rozświetla 

mroki nocy. W Nim noc przechodzi 

w dzień, a dzień przechodzi w 

wieczną światłość. Czas jakby 

przestaje obowiązywać. Stąd święto-

wanie tego wydarzenia odbywa się 

w tę szczególną noc, która „jak 

dzień zajaśniała” (Orędzie Wielka-

nocne). 

 Stając na biegunie geograficznym 

Ziemi, w którąkolwiek stronę by się 

nie poszło, zawsze idzie się albo na 

południe, albo na północ – w 

zależności od bieguna. Podobnie jest 

kiedy staje się w momencie 

Zmartwychwstania: ruszając z tego 

miejsca – spod pustego grobu – już 

zawsze idzie się w stronę życia i 

wieczności. Jest to szczyt dziejów: 

historii od stworzenia świata, aż po 

dopełnieniu się wszystkiego w Bogu 

na końcu czasu. 

 Co właściwie się dokonało pod 

powierzchnią świątecznego klimatu 

wiosny, odczu-

cia kropienia 

wodą i kontras-

tu żywych ko-

lorów? 

Pomagały nam 

to zobaczyć 

poprzednie dni 

Wielkiego Ty-

godnia. Jezus pokazał, że życie 

zawsze jest mocniejsze i bardziej 

aktywne niż śmierć. Grzech, 

słabości, rany, umieranie duchowe, 

depresje, choro-by, niepowodzenia, 

błędy życiowe, odejścia, wątpli-

wości, trudy... wszystko to jest 

wypalone w ogniu Życia, które 

zawsze ma ostatnie słowo. 

 Cała przyroda zwiastuje w tym 

czasie powrót do życia, wszystko 

wykwita po zimowej śmierci. Staje 

się nowa rzeczywistość, w której 

Bóg przywraca człowieka do 

utraconego szczęścia. Szatan chcący 

zniszczenia i śmierci człowieka w 

grzechu, nie przemógł Jezusa i nie 

nakłonił Go do zrezygnowania z 

miłości. Próbował używać różnych 

środków: pokazywał zło tego świata, 

prześladował przez Żydów, 

wykorzystywał słabości ludzkie, 

okłamywał, zabijał, oskarżał, 

zdradzał, czynił podziały w 

relacjach... A Jezus wiedział, że to 

wszystko jest słabsze od Boga 

Żywego, którego wolę pełnił. 

Pokazał nam linię obrony przed 

Złym – bezwzględne zaufanie Ojcu. 
dokończenie na stronie 3 

Wiara szuka zrozumienia 
 



początek na stronie 2 

Kiedy szatan próbuje nas kusić, 

wołamy Starszego „Brata i Odku-

piciela” do obrony. 

 W Chrystusie zostaliśmy 

ochrzczeni, to znaczy zanurzeni w 

Jego śmierć i zmartwychwstanie. Z 

tego wydarzenia biorą moc 

wszystkie sakramenty, które 

przyjmujemy. Każdy z nich jest 

skuteczny, dlatego, że Jezus żyje i 

działa. 

  Zbawiciel umarł z naszymi 

grzechami, ale trzeciego dnia 

zmartwychwstał już bez nich. 

Zapłacił za nas, którzyśmy nie mieli 

jakiejkolwiek wartości. Wdzięczni 

za to chcemy być Jego uczniami. 

Nie ma bowiem nikogo moc-

niejszego od Chrystusa Zwycięzcy. 

Niżej sięgać po prostu się nie 

opłaca. Dlatego chrześcijanie każdej 

niedzieli ogłaszają światu, że Jezus 

żyje i że przyciąga nas do siebie, 

abyśmy tak jak On – stali się „sy-

nami Bożymi” (por. KKK 2021). 

Innej drogi do Boga zwyczajnie nie 

ma: „Ja jestem drogą, prawdą i 

życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca 

inaczej jak tylko przeze Mnie” (J 

14,6). Alleluja! 
Ks. Krystian Wilczyński, 

k.wilku@wp.pl 

2 kwietnia 2005 roku odszedł do 

domu Ojca papież Jan Paweł II. 

Mija już 8 lat…  

Czekając na pierwsze orędzie 

Wielkanocne papieża Franciszka, 

przypomnijmy co w swoim pier-

wszym takim orędziu w roku 1979 

powiedział Jan Paweł II: 

"Trzeciego dnia zmartwych-

wstał…". Dzisiaj, razem z całym 

Kościołem, powtarzamy te słowa ze 

szczególnym wzruszeniem. Powta-

rzamy je z tą samą wiarą, z jaką - 

właśnie w tym dniu były wypo-

wiedziane po raz pierwszy. Wypo-

wiadamy je z tą samą pewnością, 

jaką w to zdanie wkładali naoczni 

świadkowie zdarzenia. Nasza wiara 

powstaje z ich świadectwa, a świa-

dectwo zrodziło się z widzenia, ze 

słyszenia, z bezpośredniego spotka-

nia, z dotknięcia rąk, nóg i ze 

stwierdzenia przebicia. Świadectwo 

zrodziło się z faktu; tak, trzeciego 

dnia Chrystus zmartwychwstał. Dzi-

siaj powtarzamy te słowa z całą 

prostotą, ponieważ one pochodzą od 

ludzi prostych. Pochodzą od serc 

kochających, i to tak kochających 

8 rocznica śmierci Jana Pawła II 



Chrystusa, że nic innego nie były 

zdolne przekazywać i głosić, jak 

tylko prawdę o Nim: 

Ukrzyżowany za nas pod Pancju-

szem Piłatem, umarł i został 

pogrzebany. 

Tak brzmiały słowa tego świadec-

twa. I z tą samą prostatą prawdy 

głoszono w dalszym ciągu: 

Trzeciego dnia zmartwychwstał.” 

Na zakończenie Wielkanocnego 

Orędzia papież Jan Paweł II pozdro-

wił Polaków: 

Drodzy Rodacy! Pozwólcie, że 

odwołam się do słów tej Staropol-

skiej pieśni wielkanocnej: „Chrystus 

zmartwychwstan jest, nam za przy-

kład dan jest, iż mamy zmartwych-

powstać, z Panem Bogiem królować, 

Alleluja!” Poprzez te słowa łączę 

się z całym Narodem i Kościołem w 

Polsce. Życzę wam tej wiary, nadziei 

i miłości, poprzez które zmartwych-

wstanie Chrystusa owocuje w 

duszach ludzi - i w dziejach naro-

dów. Niech ono będzie zawsze nam 

mocą! D1a wszystkich, którzy nas 

słuchają. Surrexit Dominus vere, 

Alleluja! 

 

Poniżej wiersz ku pamięci Jana Pawła II pióra brata jednej z naszych parafianek: 

Błogosławiony Jan Paweł II – Papież Rodziny 

Przyjaciel Rodzin Świata, 

Których siłą jest miłość, 

Taty, mamy, siostry i brata… 

Pamiętam oblicze Ojca Świętego, 

Zawsze pogodny, 

Szczerze się uśmiechał, 

Z Jego postaci biło coś wielkiego, 

Budził nadzieję, 

Zmartwionych pocieszał, 

Przyjmował ludzi z ubogiego świata, 

Ich obyczaje z powaga odbierał 

Z radością witał każdego jak brata, 

Dzieciom swe serce szeroko otwierał. 

Jan Paweł II – Papież Rodziny, 

Zamieszkał w Domu Pana Naszego, 

Gdzie wypoczywa za ziemskie czyny, 

W Alejach Ogrodu Niebieskiego. 
Jerzy Stanisław Fic (październik 2012) 

1. W Poniedziałek Wielkanocny msze święte jak w każdą niedzielę. 

2. Spotkania Wspólnot parafialnych w tym tygodniu o zwykłych porach. 

3. Za tydzień Uroczystość Miłosierdzia Bożego. Dodatkowa msza święta o 

godzinie 15.00. W tym dniu będziemy gościć Siostrę Renatę, Nazaretankę, 

pracującą na misjach w Kazachstanie. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 


