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„A Bóg mój
– ¿ywot jest i zmartwychwstanie
I to jest wszystek cel,
choæ przez konanie”
C.K. Norwid

G³ównym przes³aniem Niedzieli Zmartwychwstania Pañskiego jest przede
wszystkim prawda o tym, ¿e Wszechmog¹cy, Wieczny, Jedyny Bóg jest po naszej
stronie! Jest to wspania³a nowina. Przez krzy¿ Chrystusa Bóg zniweczy³ w³adze
szatana, wyzwalaj¹c nas z wiêzów œmierci i grzechu. Jezus Chrystus zatriumfowa³ nad
wszystkim, co mog³oby nas oddzieliæ od Boga.
Czego Bóg pragnie za ten wielki dar? Jedynie tego, byœmy uwierzyli
w zmartwychwstanie Jezusa. Tylko tyle. Wystarczy oprzeæ swoje ¿ycie na Jego mi³oœci
i mocy, a przes³anie Ewangelii bêdzie nas nape³niaæ coraz wiêksz¹ ufnoœci¹ i pokojem.
Bóg pragnie udzielaæ nam wewnêtrznej mocy i pewnoœci, które przewy¿szaj¹ wszelk¹
logikê. Pamiêtajmy o zmartwychwstaniu Jezusa! Pamiêtajmy o Jego obietnicy,
¿e nie zostawi nas sierotami! On chce codziennie objawiaæ siê ka¿demu z nas,
nape³niaæ nas pokojem i ufnoœci¹ nawet wtedy, kiedy wokó³ szaleje burza.
„Jezu wyznajê Ciê jako ukrzy¿owanego, zmartwychwsta³ego i uwielbionego Pana.
Wiem, ¿e bez Ciebie nie bêdê nigdy w stanie przeciwstawiæ siê zamêtowi i ciemnoœciom
œwiata. Wiem jednak i to, ¿e zawar³eœ ze mn¹ wieczne przymierze. WejdŸ, Panie,
w moje ¿ycie, i ucisz burze szalej¹ce wokó³ mnie i w moim wnêtrzu. B¹dŸ blisko mnie
w chwilach pokus, abym Twoj¹ moc¹ móg³ je przezwyciê¿yæ. Poddajê Twojej mocy
ka¿d¹ sytuacjê, w jakiej siê znajdujê. Spraw, Panie, aby moje ¿ycie by³o pieœni¹
zwyciêstwa na chwa³ê Twojego Ojca w niebie.”
Kochani!
£¹czymy siê z Wami w radosnym prze¿ywaniu
najwa¿niejszej Tajemnicy naszej wiary.
¯yczê, aby Pokój Chrystusa ogarn¹³ Wasze serca, Wasze
domy, Wasze rodziny. ¯yczê, byœcie doœwiadczyli w tym
œwiêtym czasie mocy zmartwychwstania Tego, który pokona³
œmieræ, grzech i szatana.
Chrystus prawdziwie zmartwychwsta³. Alleluja!
ks. Dariusz
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Ewangelia wg Œw. Jana (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.
* * * * * * * * * * * *
NADZIEJA NA PRZYSZ£OŒÆ
Pusty grób, do którego wchodz¹ aposto³owie, wieñczy ich
trwaj¹c¹ blisko trzy lata znajomoœæ z Jezusem. Jest
ukoronowaniem radosnych chwil, gdy mogli podziwiaæ Go jako
cudotwórcê, ale tak¿e momentów grozy i niepewnoœci, których
doœwiadczyli w trakcie drogi krzy¿owej i pod krzy¿em. Dopiero
teraz, kiedy w pustym grobie ujrzeli le¿¹ce p³ótna, zrozumieli to
wszystko, co Jezus do nich mówi³.
W naszej codziennoœci prze¿ywamy ró¿ne wydarzenia.
Czasem trudno jest nam poj¹æ ich sens, zw³aszcza gdy s¹ to
sytuacje dramatyczne: choroba, œmieræ, zdrada, utrata pracy.
Scena ta uczy nas, ¿e aby zrozumieæ znaczenie niektórych
zdarzeñ w naszym ¿yciu, musimy pozostawiæ sobie czas.
Uczniowie i przyjaciele Jezusa czekali trzy dni. Te trzy d³ugie dni by³y im potrzebne,
aby mogli wejœæ do pustego grobu i zrozumieæ sens s³ów oraz wypadków, które s³yszeli
i widzieli, gdy jeszcze towarzyszyli Jezusowi na drogach Palestyny.
Kiedy bêdzie nam siê wydawaæ, ¿e jakaœ sytuacja w naszym ¿yciu jest
beznadziejna, to przypominajmy sobie tê dzisiejsz¹ scen¹. Mariê Magdalenê, która
widzi odsuniêty kamieñ od grobu, i Szymona Piotra wraz z drugim uczniem, którzy
wchodz¹ do pustego grobowca i zaczynaj¹ powoli pojmowaæ, „dot¹d bowiem
nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, ¿e On ma powstaæ z martwych”.
Nie zatrzymujmy siê zatem nad pustym grobem, ale b¹dŸmy ludŸmi, których oœwieci³o
œwiat³o poranka i którzy teraz ju¿ patrz¹ w przysz³oœæ z nadziej¹.
(przedruk za „Dzieñ Pañski”)

* * * * *

Co oznacza pójcie za Jezusem Jego drog¹ na Kalwariê, ku krzy¿owi
i zmartwychwstaniu? W swojej ziemskiej misji, Jezus przemierza³ drogi Ziemi Œwiêtej.
Powo³a³ dwunastu prostych ludzi, aby z Nim pozostali, dzielili z Nim drogê i kontynuowali
Jego misjê. Wybra³ ich spoœród ludu pe³nego wiary w Bo¿e obietnice. Mówi³ do wszystkich,
bez ró¿nicy, do wielkich i do pokornych, do bogatego m³odzieñca i ubogiej wdowy, do
mo¿nych i s³abych. Niós³ mi³osierdzie i przebaczenie Boga. Uzdrawia³, pociesza³,
okazywa³ zrozumienie. Dawa³ nadziejê. Wszystkim niós³ obecnoœæ Boga, interesuj¹c siê
ka¿dym mê¿czyzn¹ i ka¿d¹ kobiet¹, jak to czyni dobry ojciec i matka wobec ka¿dego
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ze swoich dzieci. Bóg nie czeka³ na nas, abyœmy do Niego przyszli, ale to On wyruszy³ ku
nam, bez kalkulacji, bez granic. Taki jest. Zawsze pierwszy wychodzi z inicjatyw¹. Wyrusza
ku nam. Jezus ¿y³ codziennymi realiami zwyk³ych ludzi: wzruszy³ siê wobec t³umu, który
zdawa³ siê byæ jak stado bez pasterza, p³aka³ w obliczu cierpienia Marty i Marii z powodu
œmierci ich brata £azarza, powo³a³ celnika na swego ucznia, doœwiadczy³ te¿ zdrady
jednego ze swoich przyjació³. W Chrystusie Bóg da³ nam pewnoœæ, ¿e jest z nami, poœród
nas. Powiedzia³: „Lisy maj¹ nory i ptaki powietrzne - gniazda, lecz Syn Cz³owieczy nie ma
miejsca, gdzie by g³owê móg³ oprzeæ” (Mt 8, 20). Jezus nie mia³ domu, bo jego domem byli
ludzie, to my, jego misj¹ by³o otworzenie wszystkim bram Boga, uobecnianie mi³oœci Boga.
fragment katechezy papie¿a Franciszka (27.03.2013)

* * * * *
S³owo ¯ycia (kwiecieñ 2013)
„Nie uskar¿ajcie siê, bracia, jeden na drugiego” (Jk 5, 9).
Aby lepiej zrozumieæ S³owo ¯ycia proponowane nam w tym miesi¹cu, trzeba
wzi¹æ pod uwagê okolicznoœci, które sk³oni³y Aposto³a do ich napisania. By³y to
negatywne zjawiska zdarzaj¹ce siê we wspólnotach chrzeœcijañskich, do których
skierowany jest list œw. Jakuba Aposto³a. Chodzi³o o zgorszenie, o nierównoœæ
spo³eczn¹, egoistyczne u¿ywanie bogactw, wykorzystywanie robotników, o wiarê
wyra¿aj¹c¹ siê bardziej w s³owach ni¿ w czynach ... . Wszystko to rodzi³o
wzajemne niechêci i urazy, wywo³uj¹c niepokój w ca³ej wspólnocie.
Nie uskar¿ajcie siê, bracia, jeden na drugiego
Ju¿ w czasach apostolskich mo¿na wiêc by³o zauwa¿yæ to, co równie¿ dziœ
obserwujemy w naszych wspólnotach. Najwiêkszymi trudnoœciami w ¿yciu wiar¹
nie s¹ najczêœciej te, które przychodz¹ z zewn¹trz, to znaczy od œwiata, ale raczej
te, które powstaj¹ wewn¹trz - sytuacje i postêpowanie nasze i naszych braci, które
nie s¹ w zgodzie z idea³em chrzeœcijañskim. A to wywo³uje poczucie niepokoju,
nieufnoœci, konsternacjê.
Nie uskar¿ajcie siê, bracia, jeden na drugiego
Jeœli jednak te wszystkie mniej lub bardziej powa¿ne sprzecznoœci
i niekonsekwencje maj¹ swe korzenie w wierze niedojrza³ej i w bardzo jeszcze
niedoskona³ej mi³oœci do Boga i do bliŸniego, to pierwsz¹ reakcj¹ chrzeœcijanina
nie powinna byæ niecierpliwoœæ i zawziêtoœæ, lecz postawa, jakiej uczy Jezus.
On ¿¹da cierpliwego wyczekiwania, wyrozumia³oœci i mi³osierdzia, aby móg³
rozwin¹æ siê zal¹¿ek dobra, które zosta³o w nas zasiane, jak to objaœnia
przypowieœæ o chwaœcie (Mt 13, 24-30.36-43).
Nie uskar¿ajcie siê, bracia, jeden na drugiego
Jak wiêc praktykowaæ S³owo ¯ycia tego miesi¹ca? Stawia ono przed nami
trudny aspekt ¿ycia chrzeœcijañskiego. My tak¿e nale¿ymy do ró¿nych wspólnot
(rodziny, parafii, œrodowiska pracy, ró¿nych stowarzyszeñ i spo³ecznoœci
œwieckich), w których niestety mo¿e dojœæ do wielu przejawów naszym zdaniem
niedobrych w sposobach widzenia czy w postêpowaniu osób i tego
konsekwencjach, które nas zasmucaj¹ i budz¹ odrazê.
Oto wiêc wiele okazji, by dobrze ¿yæ S³owem ¯ycia tego miesi¹ca. Zamiast
szemrania lub potêpienia – gdy przyjdzie taka pokusa – b¹dŸmy tolerancyjni
i wyrozumiali, a potem – na ile to mo¿liwe – zastosujmy tak¿e braterskie
upomnienie. Przede wszystkim dajmy chrzeœcijañskie œwiadectwo, odpowiadaj¹c
na ewentualny brak mi³oœci lub zaanga¿owania innych, wiêksz¹ mi³oœci¹
i zaanga¿owaniem z naszej strony.
Chiara Lubich
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1800;
Inne nabo¿eñstwa:

w dni powszednie: 700 , 1800

s
Modlitwa

Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia
o godz. 1700
s
Adoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹
niedzielê po mszy œw. o godz. 700 prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
s
W ka¿dy wtorek od godz. 1700 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona przez
Ruch Rodzin Nazaretañskich. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci)
co drugi pi¹tek po mszy œw. o godz. 1800. Opiekun Ks. Piotr O.
s
Wspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne
w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 1800 w sali na zapleczu koœcio³a.
s
W ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 1600 - osoby korzystaj¹ce z pomocy Parafialnego
Zespo³u Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców
i sponsorów.
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 1700

Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 830 do 1000; pi¹tek i sobota od 1600 do 1800.

* * * * *

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. Mi³oœæ ostatecznie zwyciê¿a œmieræ! Zatem przyobleczmy nasze ¿ycie w zwyciêsk¹ mi³oœæ Ojca 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. Niech to bêdzie najlepsze
wielkanocne ¿yczenie: aby ka¿dy z nas doœwiadczy³ i przyj¹³ tê zwyciêsk¹ mi³oœæ Boga Ojca. A 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. Tylko na Chrystusie i Jego zwyciêstwie nad wszelkim z³em,
na g³oszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwoœci i mi³oœci mo¿na budowaæ lepsz¹ przysz³oœæ.
2. Jutro drugi dzieñ Œwi¹t – Wielkanocny Poniedzia³ek. Pamiêtajmy, ¿e nasza radoœæ i ca³a przedœwi¹teczna
krz¹tanina mia³y swój powód przede wszystkim w wydarzeniach Mêki, Œmierci i Zmartwychwstania Pana
Jezusa. Zatem zadbajmy o nasz udzia³ we Mszy Œwiêtej. Zachêcam tak¿e do uczestnictwa w Mszach Œwiêtych
przez ca³¹ oktawê Wielkanocy.
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. We wtorek, 2 kwietnia, przypada 8. rocznica œmierci B³ogos³awionego Jana Paw³a II. Przez jego
wstawiennictwo mo¿emy prosiæ Boga o potrzebne dla nas ³aski. On przez d³ugie lata swojego pontyfikatu
w³asnym przyk³adem uczy³ nas, jak naprawdê byæ sol¹ dla ziemi. Starajmy siê go w tym naœladowaæ!
5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy pi¹tek i pierwsza sobota miesi¹ca. W czwartek
dziêkujemy za dar Eucharystii i kap³añstwa, prosimy o nowe i œwiête powo³ania do pracy w Pañskiej Winnicy,
tak¿e z naszej wspólnoty parafialnej. W pi¹tek pragniemy wype³niæ proœbê Pana Jezusa o modlitwê
wynagradzaj¹c¹ za grzechy nasze i ca³ego œwiata. A w sobotê czcimy Matkê Najœwiêtsz¹ i powierzamy Jej
matczynej opiece ca³¹ nasz¹ codziennoœæ.
00
6. Z sakramentu pokuty w pierwszy pi¹tek miesi¹ca w naszym koœciele bêdzie mo¿na skorzystaæ od godz. 17 .
Wielu Parafian przed œwiêtami wielkanocnymi oczyœci³o swoje serca; pozosta³ych, tych, którzy nie zd¹¿yli,
czy nie mieli okazji, zachêcam do pojednania siê z Bogiem i braæmi oraz do licznego udzia³u we Mszy Œwiêtej
i w pierwszopi¹tkowym nabo¿eñstwie. W sobotê na Mszy œw. o godz. 1800 – przygotowanie liturgiczne
do I Komunii Œw. dla dzieci kl. II i ich rodziców.
7. Przysz³a niedziela, druga niedziela Wielkanocy, bêdzie uroczyst¹ Niedziel¹ Mi³osierdzia Bo¿ego.
Po Mszach Œw. zbiórka do puszek na wsparcie dzie³ mi³osierdzia prowadzonych przez Caritas.
Wasz Proboszcz
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