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Pierwsze czytanie: Dz 3,13-15. 17-19; Drugie czytanie: 1 J 2, 1-5;  Ewangelia: Łk 24,35-48.

 W naszej katolickiej pobożności kładziemy duży nacisk
na rozważanie męki i śmierci Chrystusa. Przez cały Wielki
Post organizujemy Drogi Krzyżowe, Gorzkie Żale i kazania
pasyjne. To oczywiście piękna tradycja, ale zadziwiające
jest to, że ta bogata "oferta" duszpasterska kończy się wraz
z Wielkanocą.  A przecież największą i najważniejszą
tajemnicą naszej wiary jest właśnie Zmartwychwstanie.
Ks. Jan Kracik nazywa to paradoksem, który świadczy
o tym "jakby tylko choroby, biedy i niepowodzenia nadawały
się do przeżywania ich z Chrystusem", a radości, spełnione
pragnienia i osiągnięcia już nie. Tymczasem Jan PawełI II
w jednym ze swoich listów apostolskich w 2000 r. pisał,

że "kontemplacja oblicza Chrystusa nie może zatrzymać
się na wizerunku Ukrzyżowanego. Chrystus jest
Zmartwychwstałym! Właśnie w Chrystusa Zmartwych-
wstałego wpatruje się dziś Kościół".
 Dlatego też warto zainteresować się nabożeństwem jakim
jest Droga Światła (łac. Via Lucis). Nie jest to bynajmniej
propozycja nowa. Można ją znaleźć już w modlitewnikach
z XVII wieku. Jednakże w dzisiejszej formie pojawiła się
dopiero w 1988 r. we Włoszech. Oficjalnie zaleca ją
również Watykan. Mówiąc najprościej, nabożeństwo to
ma schemat bardzo zbliżony do Drogi Krzyżowej. Tu także
wędruje się przez 14 stacji, rozważając ich treść. Oczy-
wiście tematyka stacji nawiązuje do poszczególnych
spotkań Jezusa Zmartwychwstałego z uczniami, poprzez
Wniebowstąpienie aż do Zesłania Ducha Świętego.
Podczas nabożeństwa powinien być wyeksponowany
paschał lub krzyż z czerwoną wielkanocną stułą, także
wierni mogą mieć ze sobą odpalone od paschału świece.
Przed rozważaniem każdej stacji powtarza się wezwanie
"- Chrystus zmartwychwstał, Alleluja! - Prawdziwie
zmartwychwstał, Alleluja!" lub inne (istnieje kilka wersji).

Damian Zelewski

DROGA ŚWIATŁA, CZYLI PASCHAŁ OPRÓCZ KRZYŻA

Nabożeństwo przyjęło się już w wielu miejscach w Polsce.
W Gdańsku jest odprawiane u Księży Zmar-
twychwstańców - w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego na
Strzyży (ul. M. Gomółki 9). Na wzniesieniu obok kościoła,
pod lasem, umieszczono w 1999 r. drewniane stacje Drogi
Światła, które podczas swojej pielgrzymki do Ojczyzny
pobłogosławił papież Jan Paweł II. Tam też rokrocznie
podczas Okresu Wielkanocnego, czyli w tym roku aż do
20 maja, w każdą sobotę o godzinie 19:00 odbywa się
nabożeństwo z rozważaniami. Myślę, że warto choć raz
wziąć udział w takim wydarzeniu i w ten sposób uwielbić
Chrystusa Zmartwychwstałego. Jeśli zaś nie uda nam się

tam wybrać, możemy rozważać poszczególne stacje
w domowym zaciszu. Dlatego też w naszym Tygodniku
od przyszłego tygodnia aż do Zesłania Ducha Świętego
będziemy publikować propozycje takich rozważań.
Zatrzymamy się nad następującymi stacjami (obok
każdej odwołanie do fragmentu z Pisma Świętego):
1. Jezus tryumfuje nad śmiercią; Mt 28, 1-7.
2. Uczniowie przybywają do pustego grobu; J 20,1-9.
3. Zmartwychwstały Jezus ukazuje się Marii
Magdalenie; J 20, 11-18.
4. Zmartwychwstały Jezus ukazuje się uczniom idącym

do Emaus; Łk 24, 13-27.
5. Zmartwychwstały Jezus objawia się przy łamaniu
chleba; Łk 24, 28-35.
6. Zmartwychwstały Jezus ukazuje się uczniom w wie-
czerniku; Łk 24, 36-43.
7. Zmartwychwstały Jezus przekazuje uczniom władzę
odpuszczania grzechów; J 20, 19-23.
8. Zmartwychwstały Jezus umacnia wiarę Tomasza;
J 20, 24-29.
9. Zmartwychwstały Jezus ukazuje się uczniom nad
Jeziorem Tyberiadzkim; J 21, 1-13.
10. Zmartwychwstały Jezus powierza Piotrowi swój
Kościół; J 21, 15-17.
11. Zmartwychwstały Jezus posyła uczniów z misją
w świat; Mt 28, 16-20.
12. Zmartwychwstały Jezus wstępuje do nieba;
Dz 1, 6-11.
13. Uczniowie wraz z Maryją oczekują na Ducha
Świętego; Dz 1, 12-14.
14. Zmartwychwstały Jezus posyła Kościołowi Ducha
Świętego; Dz 2, 1-6.



ŚWIATŁO SŁOWA

ks. Krystian Wilczyński

 Oto w zeszłą niedzielę zakończyła się Oktawa Dnia
Zmartwychwstania, ale ciągle trwa Oktawa niedziel (do
Zesłania Ducha Świętego włącznie). Ona również ma
odbijać echo tego najbardziej znaczącego wydarzenia
w całym Wszechświecie. Nie jest to zwyczajne echo,
którego głos cichnie. To Jezusowe echo wzmaga się i brzmi
coraz mocniej, szczególnie odbijając się od przeszkód tego
świata. Alleluja!
 W Dziejach Apostolskich św. Piotr głosi dziś orędzie
przebaczenia wszystkim odpowiedzialnym bezpośrednio
za śmierć Jezusa. Wyjaśnia im, że zabijając Go, nie
wiedzieli kim On jest naprawdę i stąd nie byli świadomi
tego co czynili. Dokonane przez nich zło Piotr nazwa po
imieniu. Jednocześnie mówi, że Jezus umarł za wszystkich
i dlatego Jego miłosierdzie nad wszystkim co stworzył (por.
Ps 145,9).
 Podobnie jak w zeszłym tygodniu, tak i dzisiaj św. Jan
uczy nas prostej drogi Bożych przykazań: tak-tak, nie-nie
(por. Mt 5,37). Przyjmując tę prostotę stajemy się podobni
do Boga i poznajemy Go właściwie.
 Jezus przychodzi do nas z orędziem Pokoju, który jest
inny, niż daje nam świat (por. J 14,27). Nie jest to "święty

spokój", ale zapewnienie, że nasz Ojciec wszystko ma
w swoich rękach. Nie mamy się więc niczego obawiać.
Efekty tego możemy dostrzec w naszym codziennym
życiu. Ile to razy Bóg wyciągał nas z trudnych, na pozór
nie dających się pokonać problemów? Ile razy pokazywał,
że jest mocniejszy od naszych słabości i że wystarczy tylko
pozwolić Mu działać?
 Przykład takiego zaufania Ojcu dał Jezus w swoim
wydarzeniu paschalnym: przeszedł mękę, umarł i zmar-
twychwstał, bo ufał, że Ojciec nie opuścił Go ani na chwilę.
Znamy wymowę Psalmu 22, o ogromnej bliskości
Mesjasza wołającego do Boga. Ten psalm to nie skarga
a rozwinięcie słów: "Ojcze, ufam Tobie". Przy końcu tego
natchnionego utworu objawia się przyszła chwała Boża.
Dokonało się to w Paschę Jezusa.
 Zwieńczeniem tego wydarzenia przejścia Jezusa z u-
marłych do żywych jest zmartwychwstanie. To początek
drogi także naszego zmartwychwstania, dlatego możemy
otrzymać polecenie do czynnego głoszenia tej dobrej
nowiny swoim życiem: "Wy jesteście świadkami tego"
(Łk 24,48). Wypełniajmy je każdego dnia!

Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. (J 3,35)
Bóg tak umiłował swego Syna, że oddał Mu wszystko. Doskonale wiedząc, że ten Jego Syn to wszystko bardzo prędko
roztrwoni. Że będzie rozdawał z Bożych łask na prawo i lewo, "ile kto będzie chciał" (J 6,11). Że niczego nie zatrzyma
dla siebie, nie będzie unikał potrzebujących, ale będzie wołał: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni
jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11, 28). Że pozbędzie się wszystkiego, z czym Ojciec wyprawił Go na ziemię.
Łącznie ze swoim Ciałem i Krwią. Łącznie z życiem.
 Bóg doskonale wiedział, jak bardzo rozrzutny jest Jego Syn, któremu wszystko oddał. Jak bardzo z nadmiarem będzie
obdarzał proszących Go o pomoc. Nie tylko będzie leczył z chorób, ale jeszcze odpuszczał grzechy. Jak przemieni wodę
w wino, to po brzegi. Jak chleb rozmnoży to tak, że jeszcze będzie co
zbierać po posiłku. Jak umiłuje swoich uczniów, to do końca. Umyje
im nogi po wieczerzy, choć wie, że Oni nie zatroszczą się o Jego
ciało po śmierci, kto inny będzie musiał się tym zająć.
 Ojciec wie, że Jego Syn, bogaty we wszystko, wybierze życie
nędzarza. Nic swojego nie będzie miał, ani domu, ani własnej łodzi.
Nawet osiołka będzie musiał pożyczyć od obcych ludzi. Żeby móc
się posilić, to będzie polegał na innych, którzy Go do siebie do domu
na obiad zaproszą.
 A na koniec, kiedy już nic zupełnie nie będzie miał, nawet życia,
które też zaraz odda, przyjdzie do Ojca i powie Mu: "Nie utraciłem
żadnego z tych, których Mi dałeś" (J 18, 9). To właśnie jest Boża
miłość! Wszystko rozdając, nie zatrzymując nic dla siebie, zyskuje
nieskończenie więcej.
 Nas też tak kochać uczy Bóg. Nie bać się rozdawać, nic sobie nie
zatrzymywać. Po rozmnożeniu chleba lud chciał porwać Jezusa, by
obwołać Go królem. On jednak usunął się wtedy spośród nich. Król
siedzi na tronie, samotny w swoim pałacu, nikt go nie kocha. A Jezus,
stojąc na gołej ziemi, rozmnaża swoją miłość, do granic szaleństwa.
Jest taki sam, jak Jego Ojciec. Kocha nieskończenie. I nas uczy, by
otworzyć się na Jego miłość, i Jego rozrzutność. By wszystko od
Niego przyjąć po to, by natychmiast to rozdać. I zyskać nieskończenie
więcej. Joanna Czech

Rozrzutny



Podobnie jak w zeszłym roku, przypominamy w jaki sposób odczytywać skróty biblijne i jak odnaleźć w Piśmie Świętym
wskazane fragmenty. Przy podawaniu odnośników do fragmentów zawsze towarzyszy temu pewien schemat, np. Rdz
1,24-25 czy 1 Kor 2,1. Najpierw jest umieszczany skrót księgi (np. Rdz, 1 Kor), następnie numer rozdziału (np. 1), a na
końcu numery konkretnych wersów (np. 24-25). Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich skrótowych nazw ksiąg
Starego i Nowego Testamentu i kilka przykładów odczytanych sygnatur.

JAK CZYTAĆ SKRÓTY W PIŚMIE ŚWIĘTYM?

ST - STARY TESTAMENT
Rdz Ks. Rodzaju Prz Ks. Przysłów
Wj Ks. Wyjścia Koh Ks. Koheleta
Kpł Ks. Kapłańska Pnp Pieśń nad Pieśniami
Lb Ks. Liczb Mdr Ks. Mądrości
Pwt Ks. Powt. Prawa Syr Mądrość Syracha
Joz Ks. Jozuego Iz Ks. Izajasza
Sdz Ks. Sędziów Jr Ks. Jeremiasza
Rt Ks. Rut Lm Lamentacje
1 Sm 1 Ks. Samuela Ba Ks. Barucha
2 Sm 2 Ks. Samuela Ez Ks. Ezechiela
1 Krl 1 Ks. Królewska Dn Ks. Daniela
2 Krl 2 Ks. Królewska Oz Ks. Ozeasza
1 Krn 1 Ks. Kronik Jl Ks. Joela
2 Krn 2 Ks. Kronik Am Ks. Amosa
Ezd Ks. Ezdrasza Ab Ks. Abdiasza
N e Ks. Nehemiasza Jon Ks. Jonasza
Tb Ks. Tobiasza Mi Ks. Micheasza
Jdt Ks. Judyty Na Ks. Nahuma
Est Ks. Estery Ha Ks. Habakuka
1 Mch 1 Ks. Machab. So Ks. Sofoniasza
2 Mch 2 Ks. Machabejska Ag Ks. Aggeusza
Hi Ks. Hioba Za Ks. Zachariasza
Ps Ks. Psalmów Ml Ks. Malachiasza

PRZYKŁADY:
Rdz 1,31

Rdz - Księga Rodzaju
1 - Rozdział pierwszy
31 - Werset numer 31
 "I widział Bóg, że wszystko, co stworzył, było
bardzo dobre".

1 Krn 17,11-12
1 Krn - Pierwsza Księga Kronik
17 - Rozdział siedemnasty
11-12 - Wersety od numeru 11 do 12

NT - NOWY TESTAMENT
Mt Ew. św. Mateusza 1Tm 1 List do Tymoteusza
M k Ew. św. Marka 2Tm 2 List do Tymoteusza
Łk Ew. św. Łukasza Tt List do Tytusa
J Ew. św. Jana Flm List do Filemona
Dz Dzieje Apostolskie Hbr List do Hebrajczyków
Rz List do Rzymian Jk List św. Jakuba
1Kor 1 List do Koryntian 1P 1 List św. Piotra
2 Kor 2 List do Koryntian 2P 2 List św. Piotra
Ga List do Galatów 1J 1 List św. Jana
Ef List do Efezjan 2J 2 List św. Jana
Flp List do Filipian 3J 3 List św. Jana
Kol List do Kolosan Jud List św. Judy
1Tes 1 L. do Tesaloniczan Ap Apokalipsa św. Jana
2Tes 2 L. do Tesaloniczan

PRZYKŁADY:
J 10,14-15

J - Ewangelia według Św. Jana
10 - Rozdział dziesiąty
14-15 - Wersety numer 14-15
 "Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje
Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca.
Życie moje oddaję za owce".

1 Kor 13,13
1 Kor - Pierwszy List do Koryntian
13 - Rozdział trzynasty
13 - Werset numer 13
 "Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich
zaś największa jest miłość".

 "Kiedy wypełnią się twoje dni i będziesz musiał odejść do
twoich przodków, wzbudzę twojego potomka po tobie,
którym będzie jeden z twoich synów, i utwierdzę jego
królowanie. On zbuduje Mi dom, a Ja utwierdzę tron jego
na wieki".

Poniżej prezentujemy fragment strony z Pisma Świętego wraz z objaśnieniami. Barbara Majkowska
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Poniedziałek, 16 kwietnia - urodziny Benedykta XVI; 7.30 - dziękczynna za Opatrzność i Bożą opiekę;
18.00 + Ginter Jurczyk
Wtorek, 17 kwietnia; 7.30 + Ginter Jurczyk; 18.00 + Władysława Szałkowska w m-c po pogrzebie
Środa, 18 kwietnia; 7.30 - o zdrowie i potrzebne łaski dla Marii; 18.00 + Ginter Jurczyk
Czwartek, 19 kwietnia; 7.30 + Ginter Jurczyk; 18.00 + rodzice z obu stron, z rodziny Szejko i Kasperkiewicz
Piątek, 20 kwietnia; 7.30 + rodzice: Łucja i Jakub; 18.00 + Ginter Jurczyk
Sobota, 21 kwietnia; 7.30 + Ginter Jurczyk; 18.00- błagalna do Opatrzności Bożej o dobrego dyrektora i kierownika
Niedziela Dobrego Pasterza, 22 kwietnia; 8.00 + rodzice: Urszula i Edward Chlechowicz, siostra Grażyna;
10.00 - dziękując Panu Bogu i Matce Najświętszej za 85 lat życia Teodory oraz za 65 lat życia córki Zofii, z prośbą
o zdrowie, błogosławieństwo i Boże miłosierdzie na dalsze lata życia; 12.00 + Ginter Jurczyk;
18.30 + Marta w 13. rocznicę śmierci

1. Wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Piasecznie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr

Pasterzanek zapraszają na przedstawienie inspirowane wątkami z życia bł. O. Honorata Koźmińskiego, w szczególności

jego młodzieńczego buntu oraz drogi nawrócenia, w naszym kościele dzisiaj po sumie parafialnej, czyli ok. godz. 11.00.

2. Spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej dzisiaj po Mszy świętej o godz. 12.00 w domu

parafialnym.

3. Od jutra chcemy otworzyć drzwi naszego kościoła - oszklony przedsionek od strony NFZ. Od poniedziałku do soboty

w godz. 8.00 - 18.00 można przyjść w wolnej chwili na prywatną modlitwę. Będzie wystawiony klęcznik, również

miejsce do siedzenia. Serdecznie zachęcamy.

4. Wspólnota Szkoły Nowej Ewangelizacji "Wieczernik" zaprasza dorosłych oraz młodzież pracującą na spotkanie

modlitewno-formacyjne we wtorek, o godz. 19.00, w domu parafialnym.

5. Próba scholii muzycznej dorosłych w środę, o godz. 19.00, w domu parafialnym. Zachęcamy do włączania się w to

nowe parafialne przedsięwzięcie.

6. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwartek po Mszy Świętej wieczornej. Zakończenie Nieszporami

o godz. 19.15.

7. Spotkanie młodzieży w czwartek. Rozpoczęcie o godz. 19.15 w kościele.

8. Zbiórka Liturgicznej Służby Ołtarza w sobotę, o godz. 11.00, w kościele (wejście przez zakrystię).

Na to spotkanie zapraszamy również chłopców, którzy chcieliby dołączyć do grona ministrantów.

9. Mini Forum "Młodzi i Miłość" odbędzie się w środę w sąsiednim kościele w Letnicy w godz. 18.00 - 21.30. Gościem

spotkania będzie Janek Mela, znany podróżnik i polarnik. Zachęcamy młodzież do skorzystania z tej atrakcyjnej propozycji.

10. Organizujemy parafialny wyjazd w Pieniny i Gorce w dniach 20-27 sierpnia. Szczegóły i zapisy u księdza Jana.

11. Rekolekcje dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych rozpoczną się w przyszłą niedzielę, o godz. 15.00,

w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy ul. Gomółki. W kolejne trzy dni spotkania o godz. 19.00.

12. Na dzieła diecezjalnej Caritas zebraliśmy do puszek w ubiegłą niedzielę 739 zł. Bóg zapłać.

13. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie III Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy.

Zapraszamy na nocne czuwanie  wielkanocne z 20 na 21 kwietnia
do kaplicy przy parafii NSJ we Wrzeszczu na „Czarnej”.

Program: 21.00 – Nieszpory; 21.30 – Konferencja; 22.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (okazja do spowiedzi);
23.15 – Kompleta; 23.30 - 5.45 – Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy; 5.45 – Jutrznia;
6.30 – Msza św. w Kolegiacie; 7.00 – wspólne śniadanie.

Za tydzień w naszej parafii Pola Nadziei - zbiórka na hospicjum.


