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I czytanie Dz 10, 34-43; II czytanie: 1 Kor 5, 6-8; Ewangelia: J 20,1-9.

 Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.

Czas odradzania się wiary w siłę

Chrystusa i drugiego człowieka. Życzymy,

aby Święta Wielkanocne przyniosły radość

oraz wzajemną życzliwość. By stały się

źródłem wzmacniania ducha. Niech

Zmartwychwstanie, które niesie odro-

dzenie napełni Was pokojem i wiarą,

niech da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć

w przyszłość. ks. Jan i ks. Piotr

Światło Słowa - Niedziela Zmartwychwstania

 Wielkie i radosne Alleluja wznosi się dzisiaj do Boga od
całego stworzenia! Wszystko co żyje chwali Pana i oddaje
cześć Zbawicielowi Świata - Jezusowi Chrystusowi,
Zmartwychwstałemu Panu!
 Cała liturgia opowiada o tym, co dokonało się w ostatnich
dniach. Nareszcie bez obawy i z pełną swobodą można
cieszyć się z wypełnienia wszystkich proroctw i z obja-
wienia się tego, na co z nadzieją czekały wszystkie
pokolenia przed Chrystusem.
 Kościół przedstawiać nam będzie w tych dniach, a zwła-
szcza w Oktawie Wielkiej Nocy, świadków Zmar-
twychwstałego. Wiarygodność części z nich została
przypieczętowana ich własną krwią. Wśród tych postaci
znajdują się także kobiety. Fakt przywołania ich
świadectwa w Pismach adresowanych do Żydów
świadczy o tym, że spotkanie Zmartwychwstałego nie było
wymysłem. Gdyby którykolwiek z autorów chciał zmyślić
historię o powrocie Jezusa do życia, z pewnością nie po-
służyłby się kobietami jako świadkami (zob. Mt 18,16; J 8,17).

Stąd obecność kobiet, a wśród nich jako pierwszej Matki
Najświętszej, staje się dowodem na zmartwychwstanie.
 Dzisiaj jako pierwszy spośród świadków jest nam
przedstawiany Piotr Apostoł. Wypadało bowiem dać
pierwszeństwo Księciu Apostołów i pierwszemu spośród
uczniów Jezusa. Jego słowa wypowiedziane w domu
Korneliusza (choć pewnie kilka lat po zmartwychwstaniu),
są świadectwem zdrajcy, któremu zostało przebaczone.
Nie byłby w stanie świadczyć o Jezusie, gdyby nie usłyszał
od Niego samego: "Pokój Tobie" i "Paś baranki moje". Piotr
mówi o prawdziwości ciała Jezusa, który jadł i pił, który
rozmawiał z Apostołami po swoim powrocie do życia.

Tematem katechizującego Piotra jest zmartwychwstanie
i odnowienie (kainos) człowieka w Jezusie Chrystusie,
poprzez chrzest przyjęty w Jego Imię.
 Psalmista uwielbia Boga za cuda Jego dobroci: z "odrzuco-
nego i wzgardzonego kamienia" uczynił kamień węgła
(kamień stanowiący podstawę narożnika budynku, który
wiązał dwie części murów, a właściwie sprzęgał cały
budynek, dlatego musiał być odpowiednich rozmiarów;
uroczyście umieszczano w nim pamiątki rodzinne i pisano
na nim imię budowniczego; od niego rozpoczynano budowę
domu). Niedoceniony przez ludzi-budowniczych, został
wybrany przez Boga-Architekta, zawstydzając tych, którzy
nim wzgardzili.
 Apostoł Paweł zachęca nas, abyśmy nie zaprzepaścili
dzieła paschy Jezusa. Będąc na drodze Bożej, nie wra-
cajmy do tego, co było grzechem. Od teraz, bez użalania
się i wspominania jak to kiedyś było źle, patrzmy ku górze,
biegnijmy do Niego. Tam jest nasze miejsce.
 Innym świadkiem tych dni jest Maria Magdalena - według
opisu Ewangelii św. Jana, pierwsza widząca Zmar-
twychwstałego. Ona w Sekwencji przed śpiewem Alleluja
świadczy opisując co zobaczyła. Przyjmujemy świadectwo
tej Niewiasty i wyznajemy w Jezusie "Króla nam mi-
łościwego".
 W Ewangelii liturgia wraca do Piotra i Jana (drugiego
ucznia), biegnących do grobu, powodowanych słowem
Marii Magdaleny, pełnej żalu i bezradności, przekonanej
o wykradzeniu Ciała Jezusa. Apostołowie biegli żeby
wszcząć dochodzenie co się stało. Podczas biegu Bóg
wzbudził w nich światło wiary i kiedy ujrzeli płótna i chustę
złożoną w osobliwy sposób - jak to tylko Jezus miał



Damian Zelewski

w zwyczaju - uwierzyli, że mówiąc im dziesiątki razy
o zmartwychwstaniu, rzeczywiście tego dokonał. Choć
nie widzieli momentu zmartwychwstania, wiedzieli że to
jedyna możliwość wyjaśnienia dlaczego grób zastali
pustym.
 W naszym życiu jest i będzie podobnie. Opierając się na
śladach zostawionych w Bożym Słowie, w liturgii, w nauce
następców Apostołów i specjalistów od niej, uznajemy ich

świadectwo za godne wiary, przypieczętowane krwią
męczeńską. I tak czuwamy, czekając momentu, kiedy
w nasze życie wkroczy Zmartwychwstały Pan, aby nas
do siebie wziąć.
 Póki co pozostaje jeszcze pod osłoną, aby wzmóc nasze
pragnienie spotkania się z Nim. Im będzie większe owo
pragnienie, tym większe będą radości obcowania z Jezusem
Zmartwychwstałym, naszym Panem. Alleluja!

ks. Krystian Wilczyński

SŁOWA OBIETNICY (7): ZMARTWYCHWSTANIE

 W miniony czwartek zakończyliśmy już Wielki Post,
a rozpoczęliśmy okres świąteczny. Pismo Święte zawiera
jednak tyle wspaniałych obietnic, że sześć niedziel
Wielkiego Postu nie było w stanie ich pomieścić, toteż
cykl będzie kontynuowany również przez osiem niedziel
wielkanocnych. Życzę miłej lektury i radości z odkrywania
darów, które ma dla nas Pan Bóg!
 Nie ma lepszego tematu na Niedzielę Zmartwychwstania
niż samo zmartwychwstanie. To, bowiem nie tylko
wyrażenie naszej wiary, że Chrystus prawdziwie
zmartwychwstał, ale również obietnica, że i w na-
szym przypadku możliwy jest podobny scenariusz.
To też dobra okazja, by zapytać się samych siebie,
tak jak Jezus zapytał Marty przed wskrzeszeniem
Łazarza: "Wierzysz w to?". Nie jest to łatwa wiara
- dość wspomnieć, że nawet w samym Piśmie
Świętym pojawia się ona dopiero od pewnego
momentu, m.in. w 2. Księdze Machabejskiej,
w której Juda Machabeusz złożył ofiarę przebła-
galną za zmarłych żołnierzy, którzy przed śmiercią
zgrzeszyli. Był bowiem przekonany, że mogą oni powstać
z martwych. Także Izajasz prorokował: "Ożyją Twoi
umarli, zmartwychwstaną ich trupy, obudzą się i krzykną
z radości spoczywający w prochu". Podobnie głosił prorok
Daniel: "Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi zbudzi się:
jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie".
 Jednakże najważniejsze obietnice są związane z Nowym
Testamentem. Jezus mówi Marcie: "Ja jestem zmar-
twychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby
i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie
umrze na wieki". Pan obiecuje zatem, że nawet śmierć
nie będzie końcem dla tych, którzy należą do Boga.
Znakiem tej przynależności jest chrzest, który, jak tłumaczy
św. Paweł w Liście do Rzymian, zanurza nas w śmierć
Chrystusa. Apostoł Narodów przy tym dodaje, że jeśli

z Chrystusem umrzemy to również "będziemy z nim
złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie". Dalej
św. Paweł zaznacza, że nasze śmiertelne ciała zostaną
przywrócone do życia mocą mieszkającego w nas Ducha.
Ze Zmartwychwstania Chrystusa płynie zatem dla nas
następująca obietnica: "Chrystus zmartwychwstał jako
pierwszy spośród tych, co pomarli". Natomiast my, "jeśli
wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał",
również dostąpimy podobnej łaski - i nas Bóg wyprowadzi

ze śmierci wraz z Chrystusem.
 Co jednak ważne, obietnica zmartwychwstania to
nie to samo to obietnica zbawienia. Jezus w swojej
mowie po uzdrowieniu chromego w Jerozolimie,
zanotowanej w Ewangelii wg św. Jana, głosi:
"Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy,
którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego:
a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na
zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny
- na zmartwychwstanie potępienia". Mowa zatem

o rzeczywistości, która będzie miała miejsce na końcu
czasów. Wówczas wszyscy zmartwychwstaniemy, ale nie
każdy dostąpi zbawienia. Oczywiście liczymy, że Boże
miłosierdzie będzie zdolne przezwyciężyć wszystkie nasze
niegodziwości, ale też musimy brać pod uwagę istnienie
"zmartwychwstania potępienia". Brzmi to okrutnie, ale
może się zdarzyć, że pokonawszy nawet śmierć fizyczną,
człowiek nie będzie w stanie pokonać śmierci duchowej,
w którą popadł przez ciężkie grzechy. Ci jednak, którzy
z pomocą łaski Bożej dostąpią "zmartwychwstania życia"
otrzymają m.in. nowe, odmienione ciało (jak Chrystus po
swoim zmartwychwstaniu, gdy uczniowie nie poznali go
i wszedł do wieczernika mimo drzwi zamkniętych), "nie
będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak
aniołowie Boży w niebie". Powierzmy się zatem Bogu
i ufajmy, że da nam On udział w "zmartwychwstaniu życia".

 W nocy z 7 na 8 kwietnia miało miejsce w całej Polsce,
a nawet w kilku innych krajach Europy niecodzienne
wydarzenie. Tysiące pątników podjęło się trudu Ekstre-
malnej Drogi Krzyżowej, która została zainicjowana przez
Księdza Jacka Stryczka wraz z wspólnotą “Męska Strona
Rzeczywistości”. Czym jest EDK? Jest nocną wyprawą
około 40 km, w zmiennych warunkach atmosferycznych,
w milczeniu, z wyjątkowymi rozważaniami oraz jest nową
formą duchowości. Jednym słowem jest wyzwaniem, które
prowadzi nas do spotkania z Bogiem i pokonania swoich

słabości. Jest to niesamowity sposób na wyciszenie, zosta-
wienie całego zgiełku życia codziennego, aby dobrze
przygotować się do najważniejszego czasu w roku litur-
gicznym a przede wszystkim jest czasem do zbliżenia się
do Boga. Są to takie rekolekcje w pigułce.
 W tym roku grupa studentów wraz z księdzem Piotrem
podjęła się trasy liczącej prawie 50 km z Jastrzębiej Góry
na Hel. Wyruszyliśmy około 21.30, a do kościoła pw.
Bożego Ciała na Helu przybyliśmy równo o 7 rano. Była
to dla nas niesamowita droga, mimo bólu i zmęczenia



szliśmy kilometr po kilometrze, zatrzymując się co jakiś
czas, aby przeczytać rozważania, które dopasowane były
do stanu w jakim się znajdowaliśmy w danej chwili.
 Inna grupa naszych Parafian wyruszyła z kolei, o świcie
w sobotę z księdzem Janem, na szlak Drogi Krzyżowej
z Gdyni do Wejherowa.
 Polecam uczestnictwo w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej

każdemu, bez względu na wiek. Jest to tak wielkie doświad-
czenie Boga, jego wsparcia, opieki, miłości, jakie człowiek
może przeżyć. Ja na pewno w przyszłym roku ruszam na
EDK, zapraszam i Ciebie! Podejmij wyzwanie, pokonaj
słabości, doznaj umocnienia i spotkaj się z Jezusem.
 Naprawdę nie warto żyć normalnie warto żyć
EKSTREMALNIE! Maria Bach

 Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna czas
pięćdziesięciu dni, który początkowo był określany jako
Pięćdziesiątnica, a obecnie jest nazywany Okresem
Wielkanocnym. Spośród tych pięćdziesięciu, szczególny
charakter ma pierwsze osiem dni, czyli Oktawa Wiel-
kanocy.
 Słowo "oktawa" pochodzi od łacińskiego "dies octavus"
("dzień ósmy") i oznacza czas obejmujący ważną
uroczystość liturgiczną i siedem dni po niej następujących,
które mają dzięki temu szczególny walor. Przedłużając
najważniejsze święta chrześcijańskie na oktawę Kościół
chce podkreślić rangę uroczystości. Obecnie w kalendarzu
liturgicznym funkcjonują tylko dwie oktawy: Wielkanocy
i Bożego Narodzenia. Co warto podkreślić, w przypadku
Uroczystości Bożego Ciała i Uroczystości Wszystkich
Świętych o oktawach mówi się jedynie zwyczajowo, ze
względów wynikających z wielowiekowych tradycji.
 Nawet jednak na tle Oktawy Bożego Narodzenia, Oktawa
Wielkanocy jest bardzo szczególna. Polega na tym, że
w liturgii cały ten tydzień jest traktowany jak jedna

OKTAWA WIELKANOCY (cz. 1)

uroczystość. W związku z powyższym, w Oktawie
Wielkanocy (inaczej niż w Oktawie Bożego Narodzenia)
nie można obchodzić żadnych innych świąt czy wspomnień
liturgicznych ku czci świętych. Wszystko po to, aby ten
czas mógł być skoncentrowany jedynie na tajemnicy
Zmartwychwstania Pana Jezusa. Liturgia Słowa w tym
okresie przypomina nam o poszczególnych spotkaniach
Zmartwychwstałego Chrystusa (z niewiastami i Marią
Magdaleną przy grobie, z uczniami w drodze do Emaus,
w wieczerniku czy nad Jeziorem Tyberiadzkim), a także
o świadectwach, jakie Apostołowie dawali wobec świata
tej fundamentalnej prawdzie wiary. Bez wątpienia można
zauważyć także wyraźne odwołania do sakramentu chrztu
i tego co staje się udziałem każdego ochrzczonego. Ponadto,
ze względu na charakter uroczystości, w piątek podczas
oktawy Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych.
 Oktawa Wielkanocy kończy się Niedzielą Miłosierdzia
Bożego, dawniej zwaną też Niedzielą Białą. Skąd taka
nazwa? O tym napiszemy już za tydzień.

Barbara Majkowska
(na podstawie źródeł internetowych)

 Tony i Elizabeth Jordan osiągnęli już wszystko – zrobili świetne kariery, mają piękną córkę oraz wymarzony dom. Lecz
pozory mogą mylić...
 Świat Tony’ego i Elizabeth Jordanów w rzeczywistości wali
się w ruinę pod naciskiem rozpadającego się małżeństwa.
Podczas gdy Tony pławi się w blasku sukcesu zawodowego
i igra z pokusami, Elizabeth pogrąża się w coraz narastającej
goryczy. Ich życie przybiera nieoczekiwany zwrot, kiedy Eliza-
beth spotyka nową klientkę, Pannę Clarę, i zostaje zmuszona
do stworzenia „Sali narad wojennych” oraz planu taktycznego
modlitwy za swoją rodzinę. W miarę jak Elizabeth próbuje
walczyć o rodzinę, ukryte zmagania Tony’ego wychodzą na
światło dzienne. Tony musi zdecydować, co naprawdę się liczy
w jego życiu.
  "War room" to przykuwający uwagę dramat rodzinny
skupiony na sprawach wiary, ukazujący siłę modlitwy, pełen
humoru i ciepła, pokazuje moc, którą wiara daje w małżeń-
stwie, rodzicielstwie, karierze zawodowej, przyjaźni oraz we
wszystkich innych sferach życia.

Projekcja tego filmu będzie miała miejsce w niedzielę, 23 kwietnia o godz. 19.30 w naszym kościele.

Papież-emeryt Benedykt XVI w Wielkanoc
obchodzi 90. urodziny. Prosimy o modlitwę
w Jego intencji.



INTENCJE MSZALNE www.matkakosciolagd.pl

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Podziękowania za przygotowanie Triduum Paschalnego w naszej parafii: Panom kościelnym, Panu Organiście, Scholi
muzycznej, Nadzwyczajnym szafarzom Komunii Świętej, Liturgicznej Służbie Ołtarza, sprzątającym kościół, robiącym
ciemnicę, grób oraz zasłonę krzyża, Paniom układającym kwiaty, dbającym o porządek wokół kościoła oraz przy krzyżu,
pełniącym służbę adoracyjną przy ciemnicy i grobie, wszystkim zaangażowanym w jakikolwiek sposób - BÓG ZAPŁAĆ!
1. W dzisiejszą Niedzielę Zmartwychwstania Msze Święte o godz. 6.00, 10.00, 12.00 oraz 18.30.
2. Jutro Poniedziałek Wielkanocny. Msze Święte w porządku niedzielnym. Ofiarami na tacę wspieramy uczelnie katolickie
naszej ojczyzny.
3. W Wielki Piątek rozpoczęliśmy Nowennę przed Świętem Bożego Miłosierdzia, które przypada w przyszłą niedzielę.
Dzisiaj i jutro modlitwa Nowenny po sumie parafialnej, a w ciągu tygodnia po wieczornych Mszach Świętych.
4. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza dorosłych oraz młodzież pracującą na spotkanie modlitewne we wtorek o godz. 19.00
w domu parafialnym.
5. Wspólnota "Ucho igielne" zaprasza na wieczorną Eucharystię w czwartek. Po Mszy świętej uwielbienie Chrystusa
w Najświętszym Sakramencie i spotkanie w domu parafialnym.
6. Z racji oktawy Uroczystości Zmartwychwstania w najbliższy piątek nie ma postu.
7. Organizujemy w naszym kościele kinowy pokaz znakomitego filmu fabularnego "War room - Siła modlitwy". Film ten
zgromadził przed 2 laty w kinach miliony amerykanów. Projekcja będzie miała miejsce w niedzielę 23 kwietnia o godz.
19.30. Wstęp wolny. Szczegóły na str. 3.
8. Osoby dorosłe, które chciałyby przystąpić do sakramentu bierzmowania, prosimy o zgłaszanie się do kapłanów.
9. Do skarbonek na jałmużnę wielkopostną złożyliśmy 2211 zł, natomiast na przedświąteczne wsparcie uboższych osób
i rodzin z naszej parafii zebraliśmy w ubiegła niedzielę 1440 zł. Pomoc otrzymało 7 rodzin oraz 6 samotnych osób. W ciągu
roku również będziemy wspierać potrzebujących. Jeśli znamy takie osoby, to prosimy o zgłaszanie do kapłanów.
10. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie IV Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy.
Zmarła nasza parafianka Urszula Rzoska, l. 86, zam. przy ul. Marynarki Polskiej 138A. Polećmy ją miłosiernemu Bogu:

Poniedziałek, II Dzień Świąt Wielkanocnych - 17 kwietnia; 8.00 + Edward Złotek w 7. rocznicę śmierci;
10.00 - o zdrowie i błogosławieństwo dla Heleny w 80. rocznicę urodzin; 12.00 + Maria, Edwin, Czesław, +z rodziny
z obu stron; 18.30 + rodzice z obu stron z okazji kolejnej rocznicy śmierci
Wtorek, 18 kwietnia; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Józef i rodzice z obu stron
Środa, 19 kwietnia; 7.30 - dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Lidii i rodziny
18.00 + Ryszard Korgul (Msza gregoriańska)
Czwartek, 20 kwietnia; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Ryszard Korgul
Piątek, 21 kwietnia; 7.30 + Ryszard Korgul; 18.00 -  dziękczynna w 75. rocznicę urodzin - o dar życia wiecznego
Sobota, 22 kwietnia; 7.30 + Ryszard Korgul; 18.00 + Jutta Szyrmer w 1. rocznicę śmierci, +Beata Sela
Niedziela Bożego Miłosierdzia, 23 kwietnia; 8.00 + Genowefa i Stanisław Janiak; 10.00 + Eugeniusz, Zbigniew
Jabłoński, Henryk Egert, Weronika Borowska, Agnieszka i Stanisław Dziuban; 12.00 + Jerzy; 18.30 + Ryszard Korgul

„Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy
była świętem Miłosierdzia (…), ale musi być i czyn (…)

nawet wiara najsilniejsza nic nie pomoże bez
uczynków” – te słowa, spisane w „Dzienniczku” przez
siostrę Faustynę Kowalską, przyczyniły się do usta-
nowienia tego święta w 2000 roku przez Jana Pawła II.
Według objawień siostry, sam Jezus Chrystus żądał
ustanowienia święta Miłosierdzia Bożego, dając przy tym
obietnice z nim związane: „W dniu tym wylewam całe
morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła
miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do
spowiedzi i Komunii świętej dostąpi zupełnego
odpuszczeniawin i kar”. Dzień ten wypada zawsze na
zakończenie nowenny rozpoczętej w Wielki Piątek. Wybór

 

pierwszej niedzieli po Wielkanocy nie jest przypadkowy
- w tym dniu przypada bowiem ostatni dzień oktawy
Zmartwychwstania Pańskiego. Ten okres w liturgii
Kościoła, wyraźniej niż pozostałe, ukazuje tajemnicę
miłosierdzia Bożego, która najpełniej została objawiona

właśnie w męce, śmierci i zmartwychwstaniu
Chrystusa. Ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego
w bezpośrednim sąsiedztwie liturgii męki i zmar-
twychwstania Chrystusa podkreśla źródło i motyw
przeżywanych tajemnic wiary, którym jest miłosierdzie
Boga. Znaczy to, że nie byłoby dzieła odkupienia,

gdyby nie było miłosierdzia Boga.
Zapraszamy na nabożeństwo w Niedzielę Miłosierdzia
o godzinie 15.00.

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Parafia NMP Matki Kościoła i Św. Katarzyny, ul. Marynarki Polskiej 148; 80-865 Gdańsk, tel. 583447268;
Msze św. w niedziele: 8.00, 10.00, 12.00, 18.30; w tygodniu: 7.30 i 18.00;
www.matkakosciolagd.pl; druk: Optima, ul. Orańska 6a; 81-533 Gdynia


