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Boga. W³aœnie dziœ mo¿e On nape³niæ nas tak 
wielk¹ radoœci¹. ¯e bêdziemy chcieli wo³aæ 
na g³os: „Pan zmartwychwsta³!”. Jeœli poprosimy 
Ducha Œwiêtego, by objawi³ nam pe³ne znaczenie 
tych s³ów, nasze ¿ycie ju¿ nigdy nie bêdzie 
wygl¹da³o jak dawniej!

Chrystus zmartwychwsta³! Alleluja!
             ks. Dariusz

Przez czterdzieœci dni Wielkiego Postu wpatrywaliœmy siê 
w krzy¿, rozwa¿aliœmy to wszystko, czego Jezus dla nas dokona³ 
przez swoj¹ œmieræ. Nadszed³ teraz czas œwiêtowania i radoœci.  

Dzisiejszy dzieñ jest dla nas zaproszeniem, by od wiary rozumowej 
przejœæ do wiary ¿ywej, przemieniaj¹cej serce. Chrystus 
zmartwychwsta³! On oczyœci³ nas z wszelkiego grzechu i sprawi³, 
¿e nie umrzemy, ale bêdziemy ¿yæ z Nim na wieki! Jeœli jeszcze 
nie doœwiadczyliœmy tej cudownej prawdy dziœ mo¿e siê to dokonaæ! 
Duch Œwiêty jest w ka¿dej chwili gotów ukazywaæ nam mi³oœæ i moc 

Jak nie radowaæ siê ze zwyciêstwa, 
które definitywnie odnosi dobro nad z³em?

Oto Dzieñ, który Pan uczyni³!
Oto Dzieñ powszechnej nadziei. Dzieñ, 

w którym wokó³ Zmartwychwsta³ego skupiaj¹ 
siê i ³¹cz¹ wszystkie ludzkie cierpienia, 
rozczarowania, upokorzenia, krzy¿e, 

naruszona godnoœæ ludzka, gdzie naruszone 
¿ycie ludzkie, ucisk, przymus, wszystkie 
rzeczy, które wielkim g³osem wo³aj¹:

"Niech w œwiêto radosne Paschalnej Ofiary 
Sk³adaj¹ jej wierni uwielbieñ swych dary!" 

Jan Pawe³ II
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Ewangelia wg Œw. Kana (J 20,1-9) 

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze by³o ciemno, Maria 
Magdalena uda³a siê do grobu i zobaczy³a kamieñ odsuniêty od grobu. Pobieg³a wiêc 
i przyby³a do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kocha³, i rzek³a do nich: 
Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go po³o¿ono. Wyszed³ wiêc Piotr i ów drugi uczeñ 
i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeñ wyprzedzi³ Piotra i przyby³ 
pierwszy do grobu. A kiedy siê nachyli³, zobaczy³ le¿¹ce p³ótna, jednak¿e nie wszed³ 
do œrodka. Nadszed³ potem tak¿e Szymon Piotr, id¹cy za nim. Wszed³ on do wnêtrza grobu 
i ujrza³ le¿¹ce p³ótna oraz chustê, która by³a na Jego g³owie, le¿¹c¹ nie razem z p³ótnami, 
ale oddzielnie zwiniêt¹ na jednym miejscu. Wtedy wszed³ do wnêtrza tak¿e i ów drugi 
uczeñ, który przyby³ pierwszy do grobu. Ujrza³ i uwierzy³. Dot¹d bowiem nie rozumieli 
jeszcze Pisma, /które mówi/, ¿e On ma powstaæ z martwych.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
TAJEMNICA KA¯DEGO Z NAS

Tajemnica Zmartwychwstania przekracza mo¿liwoœci 
pojmowania ludzkiego umys³u, a zarazem daje klucz do 
zrozumienia tajemnicy cz³owieka. „Tak bowiem Bóg umi³owa³ 
œwiat, ¿e Syna swego Jednorodzonego da³, aby ka¿dy, kto w niego 
wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wieczne” (J 3,16). Jezus jest 
„Drog¹, Prawd¹ i ̄ yciem” (J 14,6). Jeœli z Nim umieramy, to równie¿ 

z Nim zmartwychwstaniemy (por. 2Tm 2,11). Doœwiadczyli tego aposto³owie i uczniowie. 
Doœwiadczy³y tego kobiety zgromadzone wokó³ krzy¿a. Wraz z Jego œmierci¹ umar³a ich 
nadzieja. „A myœmy siê spodziewali” (£k 24,21), mówili z rezygnacj¹ do spotkanego 
w drodze cz³owieka uczniowie Jezusa pod¹¿aj¹cy do Emaus. Zosta³a jedynie mi³oœæ 
do Tego, który przeszed³ przez ¿ycie „dobrze czyni¹c i uzdrawiaj¹c wszystkich” (Dz 10,38). 
I w³aœnie ta mi³oœæ ka¿e najpierw Marii Magdalenie szukaæ Jezusa. Spodziewa³a siê 
znaleŸæ Jego zabite cia³o. Odnalaz³a Go ¿yj¹cego, a raczej to On pozwoli³ siê jej odnaleŸæ. 
Ale najpierw by³ odsuniêty kamieñ, pusty grób, le¿¹ce p³ótna, chusta, która okrywa³a 
skrwawion¹ g³owê Jezusa, i zdumienie: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go 
po³o¿ono” (J 20,2).

Tajemnica Zmartwychwstania stopniowo przemienia mroki ludzkich serc. Wiara, która 
pozwala przyj¹æ tê radosn¹ nowinê o Zmartwychwstaniu, daje równie¿ rozumowi œwiat³o 
tak, aby móg³ dobrze pokierowaæ ludzkim ¿yciem. „Jeœliœcie razem z Chrystusem powstali 
z martwych, szukajcie tego, co w górze” (Kol 3,1).                            Przedruk za „Dzieñ Pañski”

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
„NIE LÊKAJCIE SiÊ”Nasz Papie¿ Jan Pawe³ II,

Papie¿ z rodu Polaków
w watykañskim oknie
powiedzia³ do ca³ego œwiata:
    "Nie lêkajcie siê!"
    Niech kocha brat brata,
    w imiê Chrystusowej Mi³oœci Krzy¿owej
    i Mi³osierdzia Pana.
Wiara, nadzieja i mi³oœæ
jest wszystkim przez Boga podarowana,
by ³atwiej by³o ¿yæ na ziemi
w drodze do wiecznoœci,
krocz¹c œcie¿k¹ mi³oœci.
    Jan Pawe³ II g³osi³ to Bo¿e Przes³anie.
    Ewangelizowa³.
    Pielgrzymowa³.
    Pisa³ Encykliki.
    Powinnoœci papieskie z poœwiêceniem wykonywa³.
    I wszystkich mi³oœci¹ chrzeœcijañsk¹ obdarowywa³!

Nasz Papie¿ wielbi³ Pana Boga
w modlitwie szczerej w uni¿eniu,
gdy krzy¿em le¿a³
i w klêczeniu,
w adoracji Pana
i w swym cierpieniu.
    Podziwia³ piêkno przyrody -
    dary Pana Boga.
    Kocha³ góry i jeziora.
    Polskê - sw¹ Ojczyznê
    kocha³ szczerze.

    I ja w to wierzê,
    ¿e jako Œwiêty
    kocha ka¿dego z nas!.

      Marianna Jankowska
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Bo wygra³ papie¿
Wiadomoœæ o œmierci przekaza³ œwiatu abp Sandri: „Nasz umi³owany ojciec œwiêty 

Jan Pawe³ II powróci³ do domu Ojca”. Sta³em wtedy na placu œw. Piotra. Pamiêtam tê 
grobow¹ ciszê. S³ychaæ by³o szum dwóch fontann. Ludzie przytulili siê do siebie w jakimœ 
odruchu sierocym. A potem pojawi³y siê oklaski, najpierw nieœmia³e, a potem 
wzbieraj¹ce. „Dlaczego bij¹ brawa?” – spyta³a ma³a Polka. Jej rezolutny braciszek 
odpowiedzia³: „Bo wygra³ papie¿”. Te s³owa trafia³y w sedno. Krzy¿ nadaje sens 
cierpieniu i œmierci. Jest znakiem mi³oœci wiêkszej ni¿ œmieræ. Jest znakiem zwyciêstwa. 

Wielka Msza papie¿a Jana Paw³a II dobieg³a koñca. Ukoñczony bieg Bo¿ego 
maratoñczyka. Zwyciê¿y³ dla siebie i dla nas! Albo bardziej precyzyjnie nale¿a³oby 
powiedzieæ, ¿e Bóg zwyciê¿y³ w nim. Ten pamiêtny tydzieñ miêdzy œmierci¹ papie¿a 
a jego pogrzebem by³ czasem rekolekcji dla ca³ego œwiata. Rzym nigdy nie widzia³ takich 
t³umów. Przyjechali ze wszystkich stron œwiata, aby po¿egnaæ swojego ojca. Ludzie stali 
w gigantycznej kolejce do bazyliki œw. Piotra, niektórzy nawet 20 godzin. Lata³em 
z notesem i s³ucha³em ich opowieœci. Widz¹c koloratkê, ludzie czêsto prosili mnie 
o spowiedŸ, o rozmowê. Chcieli siê wygadaæ, wyp³akaæ, opowiedzieæ o swoim ¿yciu, 
o nawróceniu. Nie by³o rozpaczy, dominowa³a wdziêcznoœæ za ³askê, jak¹ by³ Jan Pawe³ 
II. Klimat tych dni przypomina³ nieco Œwiatowe Dni M³odzie¿y. Pojawi³y siê napisy 
„Santo subito”. Umar³ œwiêty, powtarzano na ulicach Rzymu. „Czuliœmy unosz¹c¹ siê 
woñ œwiêtoœci” – powie póŸniej Benedykt XVI. 

Stacja ostatnia – z³o¿enie do grobu. G³ównym celebransem uroczystoœci 
pogrzebowych by³ kard. Joseph Ratzinger. Odczytano Ewangeliê o Piotrze, którego 
zmartwychwsta³y Pan pyta: Czy mi³ujesz Mnie wiêcej? Kaznodzieja nawi¹za³ do tej 
sceny: „W pierwszym okresie swego pontyfikatu ojciec œwiêty, wówczas jeszcze m³ody 
i pe³en si³, prowadzony przez Chrystusa, podró¿owa³ a¿ na krañce œwiata. Potem jednak 
coraz g³êbiej wchodzi³ w komuniê cierpienia z Chrystusem, coraz pe³niej rozumia³ 
prawdê tych s³ów: »Inny ciê opasze«. I w³aœnie w tej komunii z cierpi¹cym Chrystusem 
niestrudzenie i z now¹ moc¹ g³osi³ Ewangeliê, tajemnicê mi³oœci do koñca”. Kardyna³ 
Ratzinger zakoñczy³ homiliê niezapomnianymi s³owami: „W pamiêci nas wszystkich na 
zawsze pozostanie ta chwila, gdy w ostatni¹ Niedzielê Wielkanocn¹ swojego ¿ycia ojciec 
œwiêty, naznaczony cierpieniem, raz jeszcze ukaza³ siê w oknie Pa³acu Apostolskiego 
i po raz ostatni udzieli³ b³ogos³awieñstwa urbi et orbi. Mo¿emy byæ pewni, ¿e nasz 
ukochany papie¿ stoi teraz w oknie domu Ojca, widzi nas i nam b³ogos³awi. Tak, 
pob³ogos³aw nas, ojcze œwiêty. Zawierzamy twoj¹ duszê Matce Bo¿ej, twojej Matce, 
która prowadzi³a ciê ka¿dego dnia, a teraz wprowadzi siê do wiekuistej chwa³y swojego 
Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, Amen”. W tym momencie wszyscy spogl¹dali 
w otwarte, puste okno, w którym tyle lat ukazywa³ siê Jan Pawe³ II. 

Przez ca³y „wielki tydzieñ Jana Paw³a II” nie spad³a kropla deszczu. Nastêpnego dnia 
w sobotê w Rzymie spad³ rzêsisty deszcz. Miasto p³aka³o po swoim biskupie. Krzy¿ jest 
drogowskazem zmartwychwstania, bram¹ do nieba. Ju¿ 13 maja 2005 roku Benedykt 
XVI podj¹³ decyzjê o rozpoczêciu procesu beatyfikacyjnego. Po szeœciu latach 
w Niedzielê Mi³osierdzia Bo¿ego 2011 roku zosta³ og³oszony b³ogos³awionym, 
w Niedzielê Mi³osierdzia Bo¿ego 2014 roku zostanie og³oszony œwiêtym Koœcio³a. 
Jan Pawe³ II doniós³ wraz z Jezusem krzy¿ swojego powo³ania do koñca. Da³ œwiatu 
potê¿ny zastrzyk nadziei. „£adunek nadziei, który w pewien sposób zosta³ zaw³aszczony 
przez marksizm oraz ideologiê postêpu, s³usznie odda³ on chrzeœcijañstwu” – podkreœli³ 
w homilii beatyfikacyjnej Benedykt XVI. „Pomóg³ chrzeœcijanom na ca³ym œwiecie, 
by nie lêkali siê byæ chrzeœcijanami, nale¿eæ do Koœcio³a, g³osiæ Ewangeliê. Jednym 
s³owem: pomóg³ nam nie lêkaæ siê prawdy, gdy¿ prawda jest gwarancj¹ wolnoœci”. 
Pomaga nadal. I tak ju¿ zostanie.

        ks. Tomasz Jaklewicz (fragment artyku³u „Lekcja umierania” - GN 15/2014)
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18 .

00 00w dni powszednie: 7 , 18  
Inne nabo¿eñstwa:

00
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy 

00œw. o godz. 7  prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
00

sW ka¿dy wtorek od godz. 17  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona przez Ruch Rodzin 
Nazaretañskich. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci) co drugi pi¹tek po mszy 

00 00 œw. o godz. 18 . Spotkania doros³ych cz³onków i sympatyków RRN w ka¿d¹ œrodê o godz. 17 na zapleczu.
sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy 

00œw. o godz. 18  w sali na zapleczu koœcio³a.
00

sW ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 16  - osoby korzystaj¹ce z pomocy Parafialnego Zespo³u 
Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców i sponsorów.

00
sRó¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17   

30 00 00 00Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 8  do 10 ; pi¹tek i sobota od 16  do 18 .
00W ka¿dy pi¹tek od godziny 17  istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z bezp³atnej pomocy 

psychologicznej w ramach funkcjonuj¹cej Poradni Rodzinnej przy naszej parafii. 
Zapraszamy ka¿dego, kto jest zaniepokojony swoj¹ sytuacj¹ ma³¿eñsk¹, domow¹ czy 
rodzinn¹. Porad udziela pan psycholog (tel. 602 460 998 lub 86 216 3955).

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
*   *   *   *   *

1. Obchodzimy dziœ najwiêksz¹ uroczystoœæ naszej wiary. To od niej bierze pocz¹tek i znajduje 
swoje dope³nienie nasza wiara. Uroczystoœæ Zmartwychwstania Pañskiego jest centrum roku 
liturgicznego, jego punktem kulminacyjnym, Ÿród³em i szczytem tego, co celebrujemy w ci¹gu 
ca³ego roku. Niech ta myœl szczególnie nam towarzyszy, gdy bêdziemy siê spotykaæ w gronie 
rodzinnym czy wœród przyjació³.

2. Niech Zmartwychwsta³y Chrystus nape³ni nas swoj¹ moc¹ i pokojem, a radoœæ p³yn¹ca 
z doœwiadczenia tego, ¿e zostaliœmy odkupieni, niech towarzyszy wszystkim naszym 
dzia³aniom. Niech nasze ¿ycie bêdzie nieustannym œwiadectwem dawanym Temu, który w nas 
pokonuje wszelkie z³o i grzech i prowadzi nas do zwyciêstwa. Wszystkim naszym parafianom 
i osobom przebywaj¹cym tu goœcinnie ¿yczymy pogodnego i pe³nego Bo¿ego b³ogos³awieñstwa 
prze¿ywania nie tylko tych œwi¹tecznych dni, lecz ca³ego okresu paschalnego, który 
wielkanocn¹ radoœæ rozci¹ga na 50 dni – a¿ do uroczystoœci Zes³ania Ducha Œwiêtego.

3. W tym tygodniu w liturgii trwa oktawa Zmartwychwstania Pañskiego, a to oznacza, ¿e przez 
kolejnych osiem dni bêdziemy œwiêtowaæ uroczystoœæ Zmartwychwstania Chrystusa. Dlatego 
te¿ liturgiczna uroczystoœæ œw. Wojciecha, przypadaj¹ca 23 kwietnia, zosta³a w tym roku 
przeniesiona na 28 kwietnia, ju¿ po zakoñczeniu oktawy Wielkanocy.

4. Z tego samego powodu nie obowi¹zuje nas wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów miêsnych 
w najbli¿szy pi¹tek, poniewa¿ uroczystoœci znosz¹ ten obowi¹zek. Radoœæ z dokonanego 
zbawienia ma siê przenieœæ równie¿ na ten grunt. W pierwotnym Koœciele obowi¹zywa³ zakaz 
poszczenia przez ca³y okres wielkanocny. Nawet jeœli ktoœ mia³ post nakazany jako pokutê 
za grzechy, musia³ siê powstrzymaæ z jej wype³nieniem a¿ do zakoñczenia okresu 
wielkanocnego.

                                                         Wasz Proboszcz
_____________________________________________________________________________
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