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¯yczenia Biskupa Janusza Stepnowskiego 
na Wielkanoc 

Umi³owani Bracia i Siostry,
Nasz Pan Jezus Chrystus w Œwiêt¹ Noc Zmartwychwstania 

skruszy³ wiêzy œmierci i jako Zwyciêzca wyszed³ z otch³ani. 
Dopiero teraz, gdy znamy doœwiadczenie Jego mêki, œmierci 
i zmartwychwstania, lepiej s³yszymy s³owa, które wypowiada³, 
jaœniej rozumiemy znaki, których dokonywa³ oraz pe³niej 
odkrywamy znaczenie Chleba, który nam zostawi³. Umocnieni 
Jego obecnoœci¹ patrzymy z ufnoœci¹ w przysz³oœæ i odczytujemy 
nasz¹ powinnoœæ wspierania i budowania porozumienia miêdzy 
narodami,  które zapewni  wszystk im kontynentom 

sprawiedliwoœæ i chleb, wolnoœæ i pokój (por. Modlitwa za Europê).
Wraz z Ksiê¿mi Biskupami ¿yczê Wam - Umi³owani Diecezjanie - abyœcie w swoim sercu 

doœwiadczyli spotkania ze Zmartwychwsta³ym, bowiem tylko w ten sposób Œwiêta 
Wielkanocne stan¹ siê dla ka¿dego z nas radosnym czasem oraz dodadz¹ nam si³y i odwagi, 
by w pe³ni ¿yæ i œwiadczyæ o wielkiej mi³oœci Boga wzglêdem nas.

+ Janusz Stepnowski
Wasz Biskup

*   *   *   *   *   *   *
Z okazji Œwi¹t Wielkanocnych Parafialny Zespó³ Caritas 

   ¿yczy wszystkim naszym Dobrodziejom i Przyjacio³om, 

 aby radoœæ, która jednoczy przy pustym 
Grobie nigdy w nas nie wygas³a, a Chrystus,
 który powsta³ z martwych, by³ nasz¹ si³¹
 i moc¹ na ka¿dy trud i na ka¿d¹ chwilê 
naszego ¿ycia. Niech Zmartwychwsta³y 
zawsze bêdzie z nami i prowadzi nas 

    po  swojej Drodze wed³ug Prawdy, 
daj¹c nam swoje ̄ ycie. 

                        
            Wolontariusze i podopieczni
            Parafialnego Caritas
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Ewangelia wg Œw. Jana (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.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
CZY MOJE ¯YCIE TO PATRZENIE W GÓRÊ?

Chrystus zmartwychwsta³! Nasze oczekiwanie siê skoñczy³o, 
a nadzieja siê spe³ni³a. Wszystko dziœ g³osi triumf ¿ycia nad œmierci¹: 
wystrój koœcio³a, procesja rezurekcyjna, radosne Alleluja, bicie 
dzwonów, a przede wszystkim pusty grób. Pawe³ Aposto³ przynagla, 
a nawet nakazuje: „D¹¿cie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi”.

 Co to znaczy d¹¿yæ do tego, co w górze? Cz³owiek, który ¿yje bez lêku, 
mo¿e stan¹æ prosto, bo wie, ¿e nie ma powodów, aby siê ukrywaæ. ¯ycie 
bez lêku daje pe³n¹ i prawdziw¹ wolnoœæ. Dar zmartwychwstania 
przynosi jednak coœ wiêcej. Pozwala wznosiæ siê ku górze. W tym w³aœnie 

kryje siê tajemnica pe³ni ¿ycia i dlatego Pawe³ wzywa, abyœmy szukali w górze Chrystusa 
i miejsca dla siebie, bo tam jest nasza ostateczna ojczyzna. Dokonuje siê to przez przejœcie 
ze œmierci duchowej zadanej przez grzech do nowego ¿ycia dla Boga i w Bogu. Chrystus jest 
naszym zmartwychwstaniem zarówno w wymiarze duchowym, jak i fizycznym. 
On zmartwychwsta³ dla nas! W ten sposób zosta³ zmieniony tor naszego ¿ycia, który wiód³ 
w dó³, w przegran¹, w œmieræ. Je¿eli naprawdê pragniemy uczestniczyæ w tej chwale, musimy 
„ujrzeæ i uwierzyæ” jak Aposto³owie z Ewangelii. Bêdzie to mo¿liwe tylko wtedy, gdy uwierzymy 
w pusty grób. W takim grobie nie ma ju¿ na czym zatrzymaæ wzroku i dlatego trzeba go wznosiæ 
wzwy¿ – tam, gdzie przebywa ¯yj¹cy. Dziœ jest pierwszy dzieñ tygodnia, uroczystoœæ triumfu 
¿ycia. Radujmy siê t¹ niezwyk³¹ pierwsz¹ niedziel¹ w historii Koœcio³a. Patrzymy nie w dó³, 
ale w górê. „Patrzmy na Chrystusa!” (Hbr 12,2).

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
     Franciszek o czu³oœci jako najdro¿szym lekarstwie œwiata (11.04.2017)

„Pójœcie do szpitala zawsze napawa lêkiem. Zauwa¿am to, gdy podchodzê do dzieci, 
szczególnie tych najmniejszych. Gdy widz¹ mnie ubranego na bia³o, zaczynaj¹ p³akaæ, myœl¹, 
¿e jestem lekarzem, który przyszed³ zrobiæ im zastrzyk, dlatego p³acz¹, boj¹ siê. Jednak gdy je 
pog³askam, uspokajaj¹ siê. W szpitalu trzeba o tym pamiêtaæ. Istnieje bowiem 
niebezpieczeñstwo zapomnienia o najwa¿niejszym lekarstwie, które tylko rodzina mo¿e daæ: 
o czu³oœci! Jest to lek nadzwyczaj drogi, poniewa¿, aby go mieæ i zaordynowaæ, trzeba 
zaanga¿owaæ ca³ego siebie, w³o¿yæ w to serce i mi³oœæ. ”.           

 (papie¿ Franciszek)
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Zmartwychwstanie Chrystusa

Jest taki wyj¹tkowy poranek, kiedy mimo dnia wolnego ludzie zrywaj¹ siê wczeœnie z ³ó¿ek i biegn¹ 
do koœcio³a. Biegn¹, by zobaczyæ pusty grób, w którym z³o¿ono Jezusa, by us³yszeæ, ¿e On zmartwychwsta³. 
Ta nieprawdopodobna wieœæ, bardziej nieprawdopodobna ni¿ najbardziej sensacyjne wiadomoœci, rozchodzi 
siê od dwóch tysiêcy lat po ca³ym œwiecie i wci¹¿ zadziwia. Jest „kulminacyjn¹ prawd¹ naszej wiary” (KKK 638; 
por. Kom KKK 126), która opiera siê na fakcie zmartwychwstania Chrystusa. Ale i dziœ s¹ ludzie, którzy nie uznaj¹ 
zmartwychwstania. Twierdz¹, ¿e albo Chrystus w ogóle nie istnia³, albo – je¿eli ju¿ istnia³, to 
nie zmartwychwsta³. Inni sk³onni s¹ przyj¹æ, ¿e przeszed³ reinkarnacjê – pojawi³ siê jako ktoœ ca³kiem nowy. 
W¹tpliwoœci te zasiewane s¹ równie¿ w sercach ludzi wierz¹cych. Czym wiêc jest zmartwychwstanie? 
Jest przejœciem Chrystusa – wraz z dusz¹ i cia³em – od œmierci do ¿ycia poza czasem i przestrzeni¹. 

Jest uczestnictwem w stanie chwa³y (por. KKK 646). Cielesnoœæ Jezusa zmartwychwsta³ego to cielesnoœæ 
uwielbiona. Jego cia³o jest to samo, ale nie takie samo. Jest tym samym cia³em, które zawis³o na krzy¿u, 
ze œladami gwoŸdzi i w³óczni, ale nie takim samym, gdy¿ przekracza prawa natury (por. KKK 645). 
Potwierdzaj¹ to œwiadectwa ewangelistów, którzy pisz¹ na przyk³ad, ¿e Jezus po zmartwychwstaniu wszed³ 
do pomieszczenia mimo zamkniêtych drzwi (por. J 20,26). Zmartwychwstanie jest jednak wydarzeniem 
tajemniczym. Jego rzeczywistoœæ potwierdza pusty grób i œwiadectwa uczniów. Dla wspó³czesnego 
cz³owieka, cz³owieka obrazu, przekazów telewizyjnych i internetowych, te argumenty wydaj¹ siê 
niewystarczaj¹ce. Dlaczego stra¿nicy czuwaj¹cy przy grobie „przegapili” tak nadzwyczajny fakt i nie zdali 
z niego szczegó³owej relacji? Wszystko dlatego, ¿e samo wydarzenie, a tym bardziej jego istota – przejœcie 
ze œmierci do ¿ycia – by³y nieuchwytne dla ludzkich zmys³ów. W tajemniczy dla nas sposób Chrystus powsta³ 
z martwych, opuœci³ grób, w którym z³o¿ono Jego cia³o. Jak napisa³ Jan Pawe³ II, „fakt ten by³ zadziwiaj¹cy 
dla ludzi, którzy siê znaleŸli wobec czegoœ, co ich przerasta³o”. 

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa nie jest powrotem do ¿ycia ziemskiego, jak na przyk³ad wskrzeszenie 
£azarza, które, choæ jest wydarzeniem cudownym, stanowi powrót do normalnego ¿ycia ziemskiego. 
Wskrzeszony £azarz prze¿y³ znów jakiœ czas, ale ponownie umar³. Chrystus „nie jest Bogiem umar³ych, 
lecz ¿ywych” (Mk 12,27), dlatego w³asn¹ moc¹, zgodnie z wol¹ swego Ojca i nape³niony Duchem Œwiêtym, 
„zmartwychwsta³ dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo”. 

Zmartwychwstanie nadaje te¿ sens i potwierdza to wszystko, co Chrystus czyni³ i czego naucza³: o prawdzie 
i fa³szu; o grzechu i s¹dzie; o zbawieniu i potêpieniu. Jest wype³nieniem obietnic Starego Testamentu oraz 
zapowiedzi samego Zbawiciela. Jest potwierdzeniem boskoœci Jezusa. 

Zmartwychwstanie otwiera cz³owiekowi dostêp do nowego ¿ycia, usprawiedliwia, przywraca ³askê Bo¿¹. 
Jest zasad¹ i Ÿród³em naszego przysz³ego zmartwychwstania. „Chrystus zmartwychwsta³ jako pierwszy 
spoœród tych, co pomarli” (1 Kor 15, 20). Gdyby nie zmartwychwsta³, daremne by³oby nauczanie Koœcio³a, 
pró¿na by³aby tak¿e nasza wiara (por. 1 Kor 15, 14). 

Zapamiêtajmy: Zmartwychwstanie Jezusa jest rzeczywistoœci¹ nadprzyrodzon¹. Jest przejœciem ze stanu 
œmierci do ¿ycia poza czasem i przestrzeni¹. Potwierdza ono bóstwo Jezusa, a dla nas jest podstaw¹ nadziei 
na powszechne zmartwychwstanie i ¿ycie wieczne.
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 

1. Mi³oœæ ostatecznie zwyciê¿a œmieræ. Przyobleczmy nasze ¿ycie w zwyciêsk¹ mi³oœæ 
Zbawiciela i jej doœwiadczajmy. Grzech i jego owoc, to znaczy œmieræ, nie jest ju¿ w stanie 
zagrodziæ nam drogi do domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Œwiêtym mamy na zawsze 
otwarty dostêp do Ojca pe³nego mi³osierdzia. Niech to bêdzie najlepsze wielkanocne 
¿yczenie: aby ka¿dy z nas doœwiadczy³ i przyj¹³ tê zwyciêsk¹ mi³oœæ Boga Ojca. Ogarniêci 
Bo¿¹ mi³oœci¹ dzielmy siê tym darem z naszymi braæmi. Potrzeba bowiem tej mi³oœci 
w ka¿dym wymiarze naszego ¿ycia, zw³aszcza spo³ecznym i narodowym. Wspó³czesnoœæ 
ci¹gle  domaga siê od nas œwiadectwa, ¿e rzeczywiœcie tylko na Chrystusie i Jego 
zwyciêstwie nad wszelkim z³em, na g³oszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwoœci 
i mi³oœci mo¿na budowaæ lepsz¹ przysz³oœæ.  

2. Dziœ Msze Œwiête jeszcze o godz. 6 , 9 , 11 , 13  i 18 .  Jutro drugi dzieñ œwi¹t – 
Poniedzia³ek Wielkanocny. Pamiêtajmy, ¿e nasza radoœæ i ca³a przedœwi¹teczna krz¹tanina 
mia³y swój cel przede wszystkim w wydarzeniach mêki, œmierci i zmartwychwstania Pana 
Jezusa. Zadbajmy o nasz udzia³ w œwi¹tecznej Mszy Œwiêtej. Bêdziemy je sprawowaæ 
o godz. 7 , 9 , 11 , 13  i 18 . Zachêcam tak¿e, o ile to mo¿liwe, do uczestnictwa 
we Mszach Œwiêtych przez ca³¹ oktawê Wielkanocy. W czasie wolnym warto zajrzeæ te¿ 
do innych koœcio³ów i obejrzeæ wystrój grobów Pañskich.

3. W ramach œwi¹tecznego popo³udniowego wypoczynku, mo¿e przechadzki 
czy przeja¿d¿ki, pamiêtajmy tak¿e o chwili modlitwy przy grobach naszych najbli¿szych, 
którzy przez chrzest zostali w³¹czeni w Chrystusa i teraz oczekuj¹ na pe³ny udzia³ w Jego 
zmartwychwstaniu. 

4. W przysz³¹ niedzielê – drug¹ niedzielê Wielkanocy, czyli niedzielê Mi³osierdzia Bo¿ego, 
rozpocznie siê Tydzieñ Mi³osierdzia.

             Wasz Proboszcz

*   *   *   *   *   *

„B¹dŸcie mi³osierni, jak Ojciec wasz 
jest mi³osierny” (£k 6,36) 
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œw.:  w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18

00 00
w dni powszednie: 7 , 18 .

30 00 00 00Kancelaria czynna  Pn. – Czw.  8 -10 ; Pt. i Sb.  16  -18


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4

