
 Alleluja! Prawica Pana wzniesiona wysoko, prawica Pańska moc okazała.. (Ps 118) 

Uzupełnij:  1. Piotr ujrzał chustę złożoną oddzielnie, która była na … Chrystusa  2. Maria M: "… 

Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono". 3. Leżące w grobie … oraz chusta były osobno 
złożone  4. Maria Magdalena … kamień odsunięty od grobu. 5. Jan „… i uwierzył”  6. Mamy być 
wszyscy jak Jan, który „ujrzał i …” 7. Mszą Św. Rezurekcyjną ogłaszamy … zmartwychwstanie 
Chrystusa 8. … bowiem uczniowie nie rozumieli jeszcze Pisma 9. Piotr … wszedł do wnętrza grobu. 
10. Uroczyste nabożeństwo z procesją aby obwieścić światu Zmartwychwstanie Chrystusa, Jego 
zwycięstwo nad śmiercią i szatanem i nasze Odkupienie  11. Wszystko w życiu ma sens, bo grób jest 
… 12. Uczniowie dopiero zrozumieli Pismo, [które mówi], że On ma powstać z … 13. Wszystko jest       
w świetle, wszystko żyje na nowo w … , który już nie umiera. 

Wszystko zaczyna się poza 
kościołem, na zewnątrz. Bo tak 
naprawdę to grzech wyrzucił nas 
na zewnątrz. Jesteśmy na 
zewnątrz siebie, na zewnątrz 
życia. Dzisiaj, tu właśnie jest nasz 
Zbawiciel. Tu przyszedł za nami, 
aby nas przywrócić życiu. Bo na 
zewnątrz nie ma prawdziwego 
życia. Są tylko jakieś złudzenia           
i ciemność. Ale dziś płonie tu 
ogień, aby „rozproszyć ciemności 
naszych serc i umysłów”, abyśmy 
wrócili do środka, za Światłem.  
 

Wielka Noc to wielka 
ciemność …  rozpaczy … 

wątpliwości, ludzkiego smutku 
i rozpaczy. Mówią, że w Wielką Noc tylko Matka wierzyła w zmartwychwstanie, bo 
pierwszy episkopat w ogóle stracił wiarę. Właśnie wtedy, kiedy ludzi ogarnęła tak wielka 
ciemność, gdy wszystko się załamało - Bóg okazał swoją moc i potęgę: Pan Jezus 
zmartwychwstał. Odtąd nie ma już sensu ludzka rozpacz, że zło jest silniejsze od 
dobra. Już nie ma sensu ludzka wątpliwość, że tajemnice wiary są nielogiczne. Już nie 
ma sensu ludzki płacz, że chowamy do grobu ciało razem z duszą. - Jeżeli ogarnie nas 

kiedy smutek, zwątpienie, rozpacz, lęk, wtedy pamiętajmy, że Bóg jest najbliżej nas. 
Jeden krok od nadziei. Tylko Bóg wydobędzie nas z naszej matni i dna. Był czas, kiedy 
wiele chmur gromadziło się nad Polską i święconka w koszyku była skąpa, baranek schudł 
i wydawało się, że jest źle, Ewangelia mówiła nam do ucha: Jest dobrze, bo można liczyć 
tylko na Pana Boga, Jego miłosierdzie i Jego wielkość. W obliczu zmartwychwstania 
wszystkie nasze smutki, rozpacz, płacz, wątpliwości są bezsensowne  [x Jan Twardowski];  
 
W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy   

Żeby spotkać się za życia z Bogiem, trzeba najpierw spotkać się z samym sobą. – Kiedy 
spotykamy się z samym sobą? – Wtedy, kiedy dostrzegamy, że jesteśmy zależni                    
od potężnego Ducha, bo przecież dwie najważniejsze daty – urodzin i śmierci – są od nas 
niezależne… Jakiś Duch rzucił nas na świat i nas ze świata zabierze … JT 
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 Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja! -      
   Ewangelia wg św. Jana 20, 1-9                            

A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria 
Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc            
i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: 
"Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono". 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.                    
„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki.” Zmartwychwstały Pan – ten sam, 
który ukazał się uczniom – przez sakramenty przychodzi do nas w Kościele. Przychodzi 
jako światło, które oświeca mroki grzechu i przemienia wszystko, co zdążyliśmy unicestwić 
przez naszą nieprawość. Przychodzi z darem nowego życia. Jesteśmy zaproszeni do 
tego, by to nowe życie chronić i pielęgnować, tak aby ono rosło w nas, a my wraz z Nim             
– i abyśmy się stali Jego świadkami. [O. P. Ciesielski OP & Ł. Kubiak OP, „Oremus” Triduum 
Paschalne 2004, s. 238]. 

Papież Franciszek:  – Boże, pomóż młodzieży pozbawionej pracy i nadziei. 

Wesprzyj imigrantów pozostawionych na marginesie życia. Ich obozy są 
zrównywane z ziemią wraz z marzeniami tysięcy zapomnianych mężczyzn i kobiet - 
….    - Na stromej drodze Jezus doświadczył słabości. Czym byłby dziś Kościół bez 
obecności - wolontariuszy, samarytan trzeciego tysiąclecia?  - Dziękujemy za obecność 
samarytan, którzy ze współczuciem pochylają się nad tymi, którzy doświadczają 
obojętności. … Panie, udziel nam łaski, byśmy nie byli niewrażliwi na ich łzy.                       
- Maryjo, zmiłuj się nad nazbyt wieloma matkami, których córki wyruszyły do Europy                         
z nadzieją, że pomogą swoim rodzinom. Zamiast tego znalazły upokorzenie i niekiedy 
śmierć - Panie spraw, abyśmy zawsze potrafili dawać pomoc i pociechę i byli obecni,     
aby oferować pomoc … - Módlmy się  za wszystkich Cyrenejczyków naszej historii,                    
aby nigdy nie osłabło ich pragnienie pomocy. Niech ci Samarytanie będą rzecznikami tych, 
którzy nie mają głosu…  - Pomyślmy o dzieciach w różnych częściach świata, które 
nie mogą chodzić do szkoły i są wyzyskiwane w kopalniach, na polach. Kupowane 
przez handlarzy niewolników, są dawcami narządów …- Panie, pomóż nam dostrzec 
Twoje oblicze w dzieciach, które są pozbawione szansy szczęśliwego dzieciństwa. Istot 
używanych jako towar o małej wartości … - Nasze społeczeństwo głosi równość praw                      
i godności, ale praktykuje i toleruje nierówność. … Ile to osób wzbogaciło się spożywając 
ciało i krew ubogich? … -  Ich krzyk o pomoc jest wyzwaniem dla rządów, kościołów, 
społeczeństwa … - W obliczu wszystkich bezimiennych trumien: Panie, pomóż nam 
dzielić płacz …- prosimy Cię Panie, abyś nauczył nas czuwać. - Panie, pozwól nam 
w Twoim krzyżu ujrzeć wszystkie krzyże świata … -- Panie Jezu, ożyw w nas 
nadzieje zmartwychwstania i Twojego ostatecznego zwycięstwa nad wszelkim złem                          
i wszelką śmiercią …  [ z Modlitwy na zak. Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum].
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św. Jan Paweł II – Można powiedzieć, że miłość do syna, która wynika z 

samej istoty ojcostwa, niejako skazuje ojca na troskę o godność syna. Troska 
ta jest miarą jego miłości, tej miłości, o której później napisze św. Paweł, że 

"cierpliwa jest, łaskawa jest (...) wszystko przetrzyma"  i że "nigdy nie ustaje" (1 Kor 13,4-8). 
Miłosierdzie … - ma wewnętrzny kształt takiej miłości, tej, którą w języku Nowego Testamentu 
nazwano agape. Miłość taka zdolna jest  do pochylenia się nad każdym synem marnotrawnym, nad 
każdą ludzką nędzą, nade wszystko zaś nad nędzą moralną, nad grzechem. Kiedy zaś to czyni, ów, 
który doznaje miłosierdzia, nie czuje się poniżony, ale odnaleziony i "dowartościowany"… 

[ENCYKLIKA DIVES IN MISERICORDIA];  Stefan Kardynał Wyszyński – Coraz bardziej 

trzeba nam dzisiaj pamiętać, że Bóg jest Ojcem. 
 
[W: Kromka chleba, Warszawa 2005]; 

  Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                                                           
I – Lectio - Przeczytaj w skupieniu, kilka razy święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował Go 

dla ciebie Duch Święty.  II -  Meditatio – Maria Magdalena,  zaledwie zobaczyła „kamień 
odsunięty od grobu”, pobiegła   do Piotra i Jana zanieść im wieść: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, 

gdzie Go położono” 
(J 20, 1-2). 

Obydwaj szybko pobiegli i wszedłszy do wnętrza grobu ujrzeli „leżące 
płótna oraz chustę... oddzielnie zwiniętą” (J 6-7); ujrzeli i uwierzyli. Oto pierwszy akt wiary Kościoła 
rodzącego się w Chrystusie zmartwychwstałym, wywołany przez troskę niewiasty oraz płótna 
znalezione w pustym grobie. Gdyby zabrano stąd ciało, któż zatroszczyłby się o to, by ogołocić 
zwłoki, a płótna poskładać  z taką starannością? - Bóg posługuje się prostymi rzeczami, aby oświecić 
uczniów, którzy „dotąd nie rozumieli jeszcze Pisma (które mówi), że On ma powstać z martwych”, ani 
tego, co przepowiedział sam Jezus o swoim zmartwychwstaniu. Piotr, głowa Kościoła, i Jan, „uczeń, 
którego Jezus miłował” mają tę zasługę, że przyjęli znaki Zmartwychwstałego:  wieść przyniesioną 
przez niewiastę, pusty grób oraz płótna tam złożone. „Znaki” Zmartwychwstania, chociaż w innej 
formie, są dotąd obecne na świecie: wiara heroiczna, życie ewangeliczne tylu pokornych i ukrytych 
dusz; żywotność Kościoła, która mimo prześladowań zewnętrznych i walk wewnętrznych nie słabnie; 
Eucharystia, żywa obecność Chrystusa zmartwychwstałego, nieustannie pociągająca ludzi do siebie. 
– Czy ja przyjmuję te znaki jak prawdziwy Chrześcijanin i wierzę – tak jak uwierzyli Apostołowie? – 
Czy stale umacniam swą wiarę?  - III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem 
serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Może ci w tym pomóc modlitwa 
psalmu:  „Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo łaska Jego trwa na wieki” (Ps 118]                                  
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia                           

w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy 
(Ps 118)    

[z: O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy, Żyć Bogiem, t. I, str. 425].               
KALENDARIUM:                                                         

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy -   Zmartwychwstały Jezus uwalnia od lęku i od skupienia na 
sobie samym. Kobiety z Ewangelii miały za zadanie ewangelizować Apostołów, gdy ci wątpili, 
Apostołowie zaś dostali polecenie pójścia do Galilei, miejsca zamieszkanego przez Żydów                     
i pogan, aby tam otrzymać od Zmartwychwstałego misję głoszenia Ewangelii wszystkim narodom.                
Wtorek w oktawie Wielkanocy – „Po swoim zmartwychwstaniu Jezus nie daje się już poznać                           
w sposób bezpośredni, a jedynie poprzez znaki. Maria Magdalena rozpoznała Go dopiero, gdy 
wypowiedział jej imię. … Dla nas uprzywilejowanym miejscem spotkania z Jezusem jest wspólnota 
Kościoła, w której głoszone jest Jego słowo i sprawowane są sakramenty.…                                
Środa w oktawie Wielkanocy – Uczniowie Jezusa mieli swoje własne wyobrażenia o tym,    w jaki 
sposób powinien objawić się Mesjasz... Bardzo często działanie Pana Boga w naszym życiu nie 
odpowiada naszym wyobrażeniom  i oczekiwaniom. Jezus  nie pozostawia nas samych. Stopniowo 
prowadzi nas do rozumienia sposobu Jego działania i do otwarcia nam oczu na Jego obecność 
Czwartek w oktawie Wielkanocy –  Łaska odkupienia nie jest owocem naszych wysiłków ani naszej 
pobożności. Jest darem, który ma zostać przez nas przyjęty z wiarą i wydać w naszym życiu owoc 
głębokiego nawrócenia. Wtedy będziemy mogli być świadkami mocy Jezusa Chrystusa                            
Piątek w oktawie Wielkanocy –  Jedynym Zbawicielem jest Jezus Chrystus. Nie zbawia nas nasza 
pobożność ani dobre czyny, ani systemy duchowości czy ideologie. Chrześcijaństwo to Osoba – 
Jezus Chrystus – oraz wydarzenie Jego śmierci  i zmartwychwstania.                             
Sobota – w oktawie Wielkanocy -  Czym innym jest opowiadanie o Jezusie, a czym innym mówienie 
w Jego imię. To drugie ma w sobie moc i stawia wobec konieczności dokonania wyboru…                                   
[z: x. M. Zachara MIC, „Oremus” Okres Wielk. s.4-24];

    
 

      OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE                                                                      

.               Alleluja!    Alleluja!   Alleluja!  

       UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO                                                 

.                                              21 KWIECIEŃ 2019 

            ŻYCZENIA WIELKANOCNE 
 W ten świąteczny, wielkanocny poranek (dzień) przyjmijcie, 

Kochani, nasze najserdeczniejsze życzenia: 

„Porzućmy  egoizm i zapatrzenie się w siebie, a wpatrujmy                         

się w Paschę Jezusa; zbliżmy się do sióstr i braci znajdujących się                       

w trudnej sytuacji, dzieląc się  z nimi naszymi duchowymi i materialnymi 

dobrami. W ten sposób, przyjmując w konkretach naszego życia zwycięstwo 

Chrystusa nad grzechem i śmiercią, ukierunkujemy Jego przemieniającą moc                            

także na całe stworzenie (…)” 

                                                                                                                                                                          

(Franciszek, Orędzie na Wielki Post 2019) 

 

 Przeżywania tej właśnie pełni Tajemnic Paschy, w duchu wzajemnego 

zrozumienia, szacunku i miłości – zasiadając do wspólnego, rodzinnego 

śniadania wielkanocnego – prośmy Zmartwychwstałego Pana, aby nauczył                      

nas dzielić się chlebem, radością i miłością ze wszystkimi! 

 

Wesołego Alleluja! 
2. W Wielki Piątek rozpoczęliśmy nowennę przed Świętem Miłosierdzia Bożego. Nowenna 

będzie każdego dnia do soboty włącznie po Mszy św. wieczornej. Zachęcamy do udziału. 
3. Jutro II dzień Świąt Wielkanocnych. Msze św. będą jak w każdą niedzielę. Jest to 

dzień poświęcony tradycyjnie Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu. Ofiary składane 
na tacę przeznaczone są na rzecz tej Uczelni. „Bóg zapłać” za wsparcie!                             
4.  W najbliższy piątek, z racji oktawy wielkanocnej, nie obowiązują przepisy postne – 
można spożywać pokarmy mięsne.                                                                                                                
5. W przyszłą niedzielę, Święto Miłosierdzia Bożego. O godz. 12.30 Msza św. 

dziękczynna od Zespołu „Caritas” w intencji wszystkich ofiarodawców darów serca na 
paczki dla ubogich na Święta.                                                                      
6.W następną niedzielę tych, którzy czują się na siłach zachęcamy do udziału w 
uroczystościach przy Figurze Jezusa Miłosiernego u zbiegu ulic Górczewskiej i 
Deotymy. Rozpoczęcie uroczystości  o godz. 15.00 . Do udziału w  uroczystości zaprasza 

wszystkich nasz Arcypasterz kard. Nycz.     
 Wszystkim życzymy radosnego świętowania w rodzinnej atmosferze 
przepełnionej miłością i pokojem od Zmartwychwstałego Pana!  


