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

 Drodzy Parafianie
   Święta Zmartwychwstania Pańskiego
przypominają nam o zwycięstwie życia
nad „rozpaczą śmierci”.

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ
  To przesłanie brzmi z całą mocą
w niedzielny poranek, kiedy kolejny
raz stajemy zadziwieni wobec tajem-
nicy pustego grobu.
  Niech Zmartwychwstały Pan nada
niepowtarzalny blask Waszemu życiu.
Życzymy, aby ten błogosławiony czas
owocował we wszelkie dobro, a nade
wszystko, by Jezus Chrystus – Pan życia
przyniósł pociechę Waszym sercom
i napełnił potrzebnymi łaskami Wasze
rodziny. ks. Jan i ks. Piotr

 Św. Franciszek z Asyżu uczył swoich współbraci, czym
jest prawdziwa radość i mówił, że prawdziwa, doskonała
radość nie rodzi się z tego, że potrafimy dokonywać
wspaniałych rzeczy, ale raczej z tego, że umiemy cierpliwie,
pogodnie i z miłością znosić przeciwności i nie-
sprawiedliwości. Biedaczyna posłużył się następującym
przykładem: jest środek zimy, a on staje przed bramą
klasztoru, zmarznięty, przemoczony i zmęczony po długiej,
pieszej wędrówce. Jednak odźwierny nie poznaje swojego
przełożonego, bo jest noc i ciemno, i odpędza go jak
jakiegoś opryszka. Jeśli w takiej sytuacji uda się
Franciszkowi zachować pokój i pokorę w sercu, to znaczy,
że ma radość doskonałą.
 Wiadomo, Francesco był w swojej świętości ekstremalny.
Nie da się jednak zaprzeczyć, że prawdziwej radości nie
można szukać w okolicznościach zewnętrznych. Jej źródło
znajduje się w nas samych. I pochodzi od Chrystusa.
 Jezus, żegnając się ze swoimi uczniami przed Męką,
nakazał im, by wytrwali w Jego miłości i zachowywali
Jego przykazania, gdyż w ten sposób będą mieli w sobie
Jego radość i będzie to radość pełna (J 15, 10-11). Jaki inny
może być cel i sens naszego życia niż by mieć udział w tej
radości? Nie zostaliśmy stworzeni po to, by całe życie
trudzić się i zamartwiać, i umrzeć w smutku, ale po to, by
już tu na Ziemi odnaleźć Chrystusa, odkryć Jego miłość
do nas, zachwycić się nią i przyjąć Jego radość.
 Radość Zbawiciela, w odróżnieniu od ziemskich radości,
jest niezależna od warunków, w jakich żyjemy. On jest
wieczny, więc i Jego radość jest wieczna i nigdy się nie

Prawdziwa Radość
skończy. Aby mieć w sobie radość Chrystusa, trzeba trwać
w Chrystusie: On  jest winnym krzewem, a my latoroślami.
Bez Niego nic nie możemy uczynić, jednak w Nim możemy
wszystko. Nauczyciel obiecał Apostołom, że będą do-
konywać jeszcze większych dzieł niż On sam - jeśli tylko
wytrwają w Jego miłości. Mówił im: "poproście
o cokolwiek zechcecie, a to wam się spełni" (J 15, 7).
 To nieprawda, że bylibyśmy szczęśliwsi, gdybyśmy mieli
lepszą pracę, bardziej kochającą rodzinę czy więcej
zdrowia. Zawsze znajdzie się coś, co nam tak rozumiane
szczęście zmąci. Podobnie każda radość, która pochodzi
z zewnątrz, prędzej czy później się skończy. Tylko Bóg,
który sam jest odwieczny - Jestem, Który Jestem - jest
źródłem nieprzemijającej radości.
 My z kolei mamy wybór: możemy wybrać albo tę radość,
którą obiecuje nam Chrystus, albo ziemskie przyjemności.
W Mądrości Syracha czytamy: "Bóg położył przed tobą
ogień i wodę, co zechcesz, po to wyciągniesz rękę. Przed
ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane"
(Syr 15,16-17).
Bóg jest Panem
i życia, i miłości,
i radości. I tylko
u Niego otrzy-
mamy je w o-
bfitości i na wie-
czność. Jeśli
Go wybierze-
my. Asia
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Zmartwychwstanie Chrystusa jest niezwykle

tajemniczą i budzącą wiele emocji sferą chrze-
ścijaństwa. Z uwagi na niezwykłość zdarzeń jakie
miały miejsce podczas Wielkiej Nocy, ludzie już od
dwóch tysięcy lat prowadzą dyskusję i badania nad
faktem zmartwychwstania, a także wewnętrzną walkę
między racjami wiary i rozumu.

Wszystko co dotyczyło zmartwychwstania Jezusabyło już od samego początku kwestionowane i pod-awane w wątpliwość. Już apostołów oskarżano o oszu-stwo: ukradli ciało Ukrzyżowanego i sfabrykowalicudowną historię zmartwychwstania (Mt 28, 11-15).Hipoteza, że zmartwychwstanie Chrystusa było wy-tworem łatwowierności Apostołów, cudowną historią, jestoczywiście bezpodstawna. Pewność uczniów zrodziła sięz bezpośredniego spotkania ze ZmartwychwstałymJezusem. Świadectwo, którego doświadczyli, przyjęli z wia-rą i głosili dalej innym. Za tę wiarę byli oni gotowi oddaćżycie. Prawda o zmartwychwstaniu była centralną prawdąpierwszej chrześcijańskiej wspólnoty, przekazywaną przeztradycje, potwierdzoną przez Pismo Święte i wreszcieuświęconą przez licznych męczenników. Dziś także jestniejako ośrodkiem życia Kościoła i kulminacją naszejwiary.Zmartwychwstanie Jezusa nie jest Jego powro-tem do dawnego życia, lecz przejściem przez śmierćdo rzeczywistości całkiem nowej. Co więcej toprzejście dotyczy także nas samych i naszego wła-snego zmartwychwstania.Zmartwychwstanie Chrystusa nie było powrotem dożycia ziemskiego, jak to miało miejsce w przypadkuwskrzeszeń, których kilkakrotnie dokonał Jezus w czasieswojej ziemskiej działalności. Te osoby cudownie wskrze-szone mocą Jezusa powróciły do zwyczajnego życiaziemskiego po to, by kiedyś znów umrzeć.Jezus w swoim zmartwychwstałym ciele przechodzize śmierci do innego życia. Życia, które znajduje się pozaczasem i przestrzenią. Uczestniczy On w Boskim życiuw stanie chwały. Dla nas zmartwychwstanie jest przedewszystkim usprawiedliwieniem, które przywraca namłaskę Bożą, abyśmy tak jak Chrystus wkroczyli w noweżycie - życie dzieci Bożych.Jaką prawdę o Chrystusie i człowieku ukazujenam zmartwychwstanie?Zmartwychwstanie pokazuje kim Jezus jest naprawdę.Ukazuje Go pełnym mocy Synem Bożym w jednościz Ojcem i Duchem Świętym. Mówi zatem o bóstwieJezusa. Jest ono wypełnieniem Tajemnicy Wcieleniawedług zamysłu Boga. Zmartwychwstanie Chrystusa jestźródłem naszego powszechnego zmartwychwstania.Tu na ziemi Jezus Zmartwychwstały żyje w sercachludzi, przyjmowanie Jego Ciała jest zadatkiem naszegozmartwychwstania. Zmartwychwstanie potwierdzarównież wartość życia w ciele i nadaje mu głębszy sens,budzi nadzieję na powrót do życia przemienionego na wzór
Chrystusa.

Nikt nigdy nie przeżył tego, co przeżył Jezus,i nikt nie doświadczył tego, co doświadczyli Jegouczniowie. Dlatego nie mieli oni odpowiednich słów,żeby przekazać innym to, co – jak wiedzieli – musząim przekazać. W jaki więc sposób mieli głosić światutajemnicę zbawienia?

Zmartwychwstanie dla współczesnych, fakt dośćsprzeczny z oczekiwaniami i całym znanym im porządkiemświata, jako wydarzenie całkiem nowego rodzaju, niemogło zostać należycie opisane przez świadków dotych-czasowym językiem. Trudno zapewne było uczniom mówićsłowami, opisać je i wyjaśnić. Słowa zaczerpnięte z co-dziennego doświadczenia z trudem mogły posłużyćprzedstawieniu tego, co zupełnie niecodzienne.W drugim rozdziale Listu do Filipian znajdujemy
s³ynny hymn na czeœæ Chrystusa: „Dlatego też Bóg Go
(Jezusa) nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad
wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano
istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język
wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku Chwale Boga Ojca”.Można zatem powiedzieć, że wywyższenie, o którymmowa jest w tym hymnie, to nie tylko nie nazwanezmartwychwstanie, lecz zarazem wejście Chrystusado chwały Boga – czyli Jego wniebowstąpienie.Nie da się oddzielić wniebowstąpienia od zmartwych-wstania. Wywyższenie Chrystusa, o jakim tu mowa,pojawia się jako odpowiedź Boga na Jezusowe dobrowolneuniżenie się: „uniżył samego siebie, stawszy się posłu-sznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej”. Śmierć nakrzyżu była najwyższym wyrazem uniżenia. Zmartwych-wstanie to wywyższenie Syna Człowieczego i zajęciemiejsca po prawicy majestatu na wysokościach - jak mówiList do Hebrajczyków.

Co oznacza Wniebowstąpienie?
Bóg stworzył człowieka z miłości i przeznaczył do wie-

cznego obcowania ze Sobą w niebie. Wniebowstąpienie
jest wywyższeniem ludzkiej natury: Chrystus (Bóg
- Człowiek) uczestniczy w mocy i władzy Boga.

Chrześcijanom często trudno jest zrozumieć i u-
wierzyć w zmartwychwstanie Pana, a tym bardziej
w swoje własne, ale jak powiedział św. Paweł: „Jeżeli
nie ma zmartwychwstania umarłych, to i Chrystus
nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwych-
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wstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest
nasza wiara.”

Nie ma wiary w Chrystusa bez wiary w Jego
zmartwychwstanie. Chrystus prawdziwie zmartwych-
wstał! Ma to kluczowe znaczenie dla naszej wiary. Zmar-
twychwstanie Chrystusa budzi wiarę w nasze zmar-
twychwstanie i daje nadzieję na  przyszłe życie
w Chrystusie. Jest potwierdzeniem tego, co sam Jezus
czynił i czego nauczał.

Co się wydarzyło tej najważniejszej w dziejach
świata Wielkiej Nocy?

„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał”.

Credo Mszalne mówi „i zmartwychwstał dnia
trzeciego, jak oznajmia Pismo.” Czemu akurat trze-
ciego dnia?

Liczba trzy w symbolice biblijnej oznacza doskonałość.
Wyznanie wiary opiera się na Piśmie Świętym.
W Biblii mamy wiele fragmentów odno-
szących się do owego „trzeciego dnia”.
Przykładem może być fragment mówiący
o Jonaszu przebywającym trzy dni we
wnętrznościach ryby, lub o odbudowaniu
świątyni w trzy dni, jak też teksty mówiące,
o tym, że Chrystus zmartwychwstał dnia
trzeciego - jak to sam zapowiedział podczas
Swojego ziemskiego życia.

Czytając Ewangelię możemy dopatrzyć
się różnych opisów o znalezieniu pustego
grobu. Skąd się borą te różnice?

Trzeba pamiętać, że Ewangelia – Dobra
Nowina o Chrystusie - jest jedna, napisana zaś została
przez czterech natchnionych autorów, którymi Bóg
posłużył się by przekazać nam swoje słowo, w tym
przypadku prawdę o zmartwychwstaniu Swojego Syna.
Ewangelie - zanim przyjęły obecną postać - kształtowały
się na podstawie ustnego przekazu. Różnice w tekstach
poszczególnych Ewangelii wynikają z tego, że każdy
z ewangelistów na swój sposób ukazuje jakiś inny aspekt
tego samego wydarzenia. To tak, jakby czterech różnych
ludzi miało za zadanie opisać jedną i tę samą postać. Opisy
te różniłyby się z pewnością, choć różnice te nie do-
tyczyłyby oczywiście istoty rzeczy.

Przybyłym do grobu Jezusowego towarzyszyły
różne uczucia. Jan zobaczywszy grób odszedł na-
pełniony wiarą, Piotr po ujrzeniu wnętrza odszedł bez
zrozumienia, tego co się wydarzyło. Zaś Maria
Magdalena pozostała przy grobie pogrążona w bólu.
Niby to samo wydarzenie, ten sam znak, ale trzy
ludzkie serca.

Odkrycie pustego grobu wzbudziło w pierwszej chwili
lęk i zdziwienie, przykre zaskoczenie przysłoniło
prawdziwą przyczynę zniknięcia ciała, trudną do
zrozumienia. Różna była relacja tych bohaterów wobec
Jezusa przed zmartwychwstaniem, różna więc była ich
reakcja na pusty grób. Można by zapytać każdego z nas
o nasze osobiste uczucia wobec faktu zmartwychwstania
i doświadczenie zmartwychwstałego Pana - z pewnością
będą się różniły.

Po zmartwychwstaniu, Jezusa nie poznają Jego
najbliżsi. Maria Magdalena bierze Go za ogrodnika,
nie rozpoznają go także na drodze do Emaus, jego
uczniowie. Czy zmartwychwstały Chrystus nie był już
tym samym Jezusem, którego znali wcześniej?

Jezus zmartwychwstały nawiązuje z uczniami bez-
pośredni kontakt przez dotyk i wspólny posiłek, w ten
sposób zaprasza ich do uznania, że nie jest duchem, ale
też, że Jego ciało jest tym samym, które zostało ukrzy-
żowane. Jednak to rzeczywiste ciało posiada
równocześnie nowe właściwości ciała uwielbionego,
duchowego, które mogło nagle pojawiać  się i znikać mimo
drzwi zamkniętych, dlatego świadkowie pojawienia się
Zmartwychwstałego nie od razu Go poznawali.

Jezus po swoim Zmartwychwstaniu nie ukazał się
żadnemu poganinowi. Dlaczego?

Zmartwychwstanie pozostaje w tajemnicy wiary,
przekracza ludzkie rozumowanie. Dlatego
Chrystus zmartwychwstały nie ukazuje się
światu, ale swoim uczniom. Tym którzy
poszli z Nim z Galilei do Jerozolimy, a teraz
dają świadectwo.
  Pinchas Lepidle, biblista żydowski
napisał: „Bez przeżycia Wielkiej Nocy
nie byłoby chrześcijaństwa.” Czy można
powiedzieć, że ze względu na skutki (jak
powstanie Nowego Testamentu), jest to
wydarzenie historyczne?
    Misterium zmartwychwstania Chrystusa
jest wydarzeniem rzeczywistym, które
posiada potwierdzone historycznie znaki, jak

o tym świadczy Nowy Testament. Następstwa
zmartwychwstania potwierdzają, że zaszło ono rze-
czywiście i w tym sensie jest historyczne. Apostoł Paweł
w Liście do Koryntian mówi o żywej tradycji zmar-
twychwstania, którą przejął po swoim nawróceniu.

Czy potrzebne jest racjonalne dowodzenie tego,
co wydarzyło się podczas Wielkiej Nocy?

Jezus Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał i na tę
pamiątkę Kościół świętuje wielkanoc oraz niedzielę, już
od czasów apostolskich. Na kartach Pisma Świętego
przemawiają ci, którzy spotkali Zmartwychwstałego,
uwierzyli i poszli głosić Dobrą Nowinę światu, bo nie mogli
Jej nie głosić! Uwierzyć w zmartwychwstanie oznacza
nie tylko przyjąć słowa wiary, ale i samemu zaświadczyć.
Chrześcijanin powinien zatem nie tylko wierzyć w zmar-
twychwstanie, ale także być świadkiem zmar-
twychwstania.

Zmartwychwstanie jest centralnym punktem
wszechświata. Ono nadało ostateczny sens życiu
i śmierci Jezusa Chrystusa, a dzisiaj – nadaje sens
życiu każdego z nas. Śmierć nie jest już końcem, lecz
bramą, początkiem czegoś nowego i wspaniałego.
Jednak zrozumieć coś z tajemnicy zmartwych-
wstania, może naprawdę tylko ten, kto jak św. Paweł
– sam spotkał się ze Zmartwychwstałym.

 

Przygotowanie i opracowanie tekstu – na podstawie rozmowy
z Siostrami Dominikankami – Anna Zięcina
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INTENCJE MSZALNE

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

„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

Niedziela, 27 marca 2016 r. - Zmartwychwstanie Pana Jezusa; 6.00 + Tadeusz Tomsza; +z rodziny; 6.00 + Renata w m-c po śmierci;
9.30 - dziękczynna Matce Kościoła z prośbą o dalszą opiekę; 11.00 + Anna i Franciszek Reszka; Jerzy i Martyna Peplińscy;
12.15 - o błogosławieństwo Boże i łaski dla solenizantów: Łukasza, Krystiana i Ryszarda; 18.30 - w intencji parafian
Poniedziałek, 28 marca - II Dzień Świąt; 7.30 + rodzice: Franciszek i Maria; brat Roman; 9.30 + rodzice: Jadwiga i Paweł Szczodrowscy,
bracia: Henryk i Herbert; 11.00 + Mieczysław Dróżka w 2. rocznicę śmierci; 12.15 + Maria, Edwin, Czesław, +z rodziny Dreliszak
i Stankiewicz; 18.30 + Irena Ormińska w 1. rocznicę śmierci;
Wtorek w oktawie Wielkanocy, 29 marca; 7.30 - o szczęśliwe rozwiązanie dla Magdy; 18.00 + tata Stefan w 20. rocznicę śmierci,
mama Janina, bracia: Marian, Jurek i Jerzy
Środa w oktawie Wielkanocy, 30 marca: 7.30 - w intencji parafian; 18.00 + Eugeniusz, Zbigniew Jabłońscy; +Henryk Egert
Czwartek w oktawie Wielkanocy, 31 marca; 7.30 - w intencji parafian; 18.00 + Kazimierz w 7. rocznicę śmierci
Piątek w oktawie Wielkanocy, 1 kwietnia: 7.30 - o zdrowie i szczęśliwą operację córki Ewy; 18.00 + członkowie Żywego Różańca
Sobota w oktawie Wielkanocy, 2 kwietnia - rocznica śmierci Jana Pawła II
7.30 - za parafian; 18.00 + Benedykt Broda w 14. rocznicę śmierci; rodzice, teściowie i +z rodziny

1. W dzisiejszą Niedzielę Zmartwychwstania Msze Święte o godz. 6.00, 9.30, 11.00, 12.15 oraz 18.30.
2. Jutro Poniedziałek Wielkanocny. Msze Święte w porządku niedzielnym. Ofiara na tacę na uczelnie katolickie.
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. Spotkanie wspólnoty modlitewnej we wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym. Zapraszamy młodzież pracująca oraz
dorosłych parafian.
5. Katecheza biblijna w środę o godz. 18.50 w domu parafialnym.
6. Godzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Nieszporami w czwartek po Mszy Świętej wieczornej.
7. W I piątek miesiąca okazja do spowiedzi pół godziny przed Mszą Świętą poranną i wieczorną, a po nich nabożeństwo
do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
8. W I sobotę o godz. 7.00 Godzinki, a po porannej Mszy Świętej nabożeństwo maryjne.
9. Spotkanie członków grupy Żywego Różańca w piątek po wieczornej Mszy Świętej w domu parafialnym.
10. Spotkanie kandydatów do bierzmowania w piątek o 18.45.
11. Z racji oktawy Uroczystości Zmartwychwstania w najbliższy piątek nie ma postu.
12. Zbiórka liturgicznej służby ołtarza w sobotę o godz. 10.00 w domu parafialnym. Prosimy rodziców o przypominanie
ministrantom o zbiórce i dyżurach. Zapraszamy też na zbiórkę i do służenia nowych kandydatów.
13. Organizujemy II turniej tenisa stołowego dla parafian w sobotę o godz. 14.00 w domu parafialnym. Serdecznie zapraszamy
dzieci, młodzież, dorosłych, zarówno kobiety jak i mężczyzn. Będą różne kategorie. Zapisy 10 minut przed turniejem.
14. Na tacę inwestycyjno-remontową zebraliśmy w ubiegłą niedzielę 5075 zł. Za ofiarność Bóg zapłać.
15. O posprzątanie kościoła prosimy II i V Różę Różańcową oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy Świętej.


