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WIELKANOC - ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE 
Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 10, 34a. 37-43 

Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: 

„Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który 

głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił 

Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze 

czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my 

jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w 

Jerozolimie. 

Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg 

wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu 

ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, 

wybranym uprzednio przez Boga na 

świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po 

Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał 

ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg 

ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. 

Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, 

kto w Niego wierzy, w Jego imię otrzymuje 

odpuszczenie grzechów.” 

PSALM RESPONSORYJNYPs 118 

REFREN: W tym dniu wspaniałym wszyscy się 

weselmy 

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, 

bo Jego łaska trwa na wieki. 

Niech dom Izraela głosi: 

Jego łaska na wieki. 

REFREN: W tym dniu wspaniałym wszyscy się 

weselmy 

Prawica Pana wzniesiona wysoko, 

prawica Pańska moc okazała. 

Nie umrę, ale żył będę 

i głosił dzieła Pana. 

REFREN: W tym dniu wspaniałym wszyscy się 

weselmy 

Kamień odrzucony przez budujących 

stał się kamieniem węgielnym. 

Stało się to przez Pana 

i cudem jest w naszych oczach. 

REFREN: W tym dniu wspaniałym wszyscy się 

weselmy 

Z LISTU ŚW. PAWŁA AP. DO KOLOSANKol 3, 1-4 

Bracia: 

Jeśliście razem z Chrystusem powstali z 

martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie 

przebywa Chrystus zasiadając po prawicy 

Boga. Dążcie dom tego, co w górze, nie do 

tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i 

wasze życie ukryte jest z Chrystusem w 

Bogu. 

Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wyrazem z Nim ukażecie się w 

chwale. 

AKLAMACJA1 Kor 5, 7b-8a Alleluja, alleluja, alleluja 

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. 

Odprawiajmy nasze święto w Panu. 

AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja 

SEKWENCJA(Victimae paschali laudes…hymn gregoriański z 1048r.) 
Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary. 

Składają jej wierni uwielbień swych dary. 

Odkupił swe owce Baranek bez skazy, 

Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. 

Śmierć zwarłaa się z życiem i w boju, o dziwy, 

Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy. 

Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała? 

Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. 

Żywego już Pana widziałam, grób pusty, 

I świadków anielskich, i odzież, i chusty. 

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, 

A miejscem spotkania będzie Galilea. 

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że to cud prawdziwy, 

O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 20, 1-9 

Apostołowie przy grobie 

Zmartwychwstałego. 

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym 

rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria 

Magdalena udała się do grobu i zobaczyła 

kamień odsunięty od grobu. 

Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i 

do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i 

rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie 

wiemy, gdzie Go położono.” 

Wyszedł więc Piotr i ów uczeń i szli do grobu. 

Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi 

uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do 

grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące 

płótna, jednakże nie wszedł do środka. 

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący 

za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał 

leżące płótna oraz chustę, która była na 

Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, 

ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. 

Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi 

uczeń, który przybył pierwszy do grobu. 

Ujrzał i uwierzył. 

Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, 

które mówi, że On ma powstać z martwych. 

KRZYŻ I DZIECKO 
1 

- Ojcze mój! Twa łódź 

Wprost na most płynie - 

Maszt uderzy! … wróć … 

Lub wszystko zginie. 

2 

Patrz! Jaki tam krzyż, 

Krzyż niebezpieczny - 

Maszt się niesie w z-wyż, 

Most mu poprzeczny - 

3 

- Synku! Trwogi zbądź! 

To znak-zbawienia; 

Płyńmy! Bądź co bądź - 

Patrz jak? się zmienia … 

* 

Oto - wszerz i w z-wyż 

Wszystko - toż samo. 

* 

- Gdzież się podział k rzyż? 

* 

- Stał nam się b ramą . 

Cyprian Kamil NORWID 

il. powyżej: ZMARTWYCHWSTANIE, FERRARI, Gaudenzio (ok. 1475, Valduggia - 1546, Mediolan), 1530-

46, olejny na topoli, 152.484.5 cm, National Gallery, Londyn; źródło: www.nationalgallery.org.uk 

 

Jezus zmartwychwstał "pierwszego dnia tygodnia"638
Mt 28,1; Mk 16, 2; Łk 24,1; J 20, I. Jako "dzień pierwszy" dzień Zmartwychwstania Chrystusa 349 przypomina o 

pierwszym stworzeniu. Jako "dzień ósmy", który następuje po szabacie,84
Por. Mk 16, 1; Mt 28, 1 oznacza nowe stworzenie zapoczątkowane wraz ze 

Zmartwychwstaniem Chrystusa. Stał się on dla chrześcijan pierwszym ze wszystkich dni, pierwszym ze wszystkich świąt, dniem Pańskim (hé Kyriaké heméra, 
dies dominica), niedzielą: 

Nasze zgromadzenia dlatego odbywają się w dniu słońca, ponieważ jest to pierwszy dzień, w którym Bóg z ciemności wyprowadził materię i stworzył świat, a 

Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, w tym dniu zmartwychwstał85
Św. Justyn, Apologiae, 1, 67. [Katechizm Kościoła Katolickiego, 2174] 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Serdeczne „BÓG ZAPŁAĆ!” za wszystkie ofiary na kwiaty do 

Ciemnicy i Grobu Pańskiego. Dzięki nim ołtarze naszego 
kościoła zostały pięknie udekorowane. 

 Również tym, którzy włożyli swój czas i wysiłek w 
przygotowanie i przystrojenie ołtarzy Triduum Paschalnego - 
Ciemnicy, Grobu Pańskiego oraz ołtarza głównego - „BÓG 

ZAPŁAĆ!”. 
 Serdeczne podziękowania MIESZKAŃCOWI GASSÓW za 

podwożenie księdza na poświęcenie pokarmów na wioskach. 
W przyszłym roku poprosimy o spełnienie tej funkcji 
mieszkańców Obór. 

 17.IV (poniedziałek): II dzień Świąt Wielkanocnych. Msze św. o 

godz. 8:45; 10:30 i 12:00. Mszy św. o godz. 18:00 nie 
będzie. Ofiary zbierane na tacę przeznaczone będą na KUL. 

 19.IV (środa): Pierwsza rocznica wyboru Ojca Świętego 

Benedykta XVI. W tym dniu w sposób szczególny 

pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach. 
 21.IV (piątek): Rocznica konsekracji biskupiej Pasterza 

archidiecezji, Księdza Prymasa, Józefa Kardynała GLEMPA. 
Dostojnego Jubilata polecamy gorącym modlitwom 
wszystkich państwa. 

 23.IV (niedziela): Druga niedziela Wielkanocy - Święto Bożego 

Miłosierdzia. Po sumie Koronka do Bożego Miłosierdzia. 
 23.IV (niedziela): Wielkanocne spotkanie Rady Parafialnej, po 

sumie na plebanii. 
 23.IV (niedziela): Spotkanie dzieci klas II i ich rodziców 

przygotowujące do I Komunii św., na Mszy św. o 18:00. 
Obecność wszystkich obowiązkowa. Po Mszy św. próba 
związana z uroczystością pierwszo-komunijną. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Mariusz KORNASZEWSKI, kawaler z Kawęczyna, 

parafia tutejsza, i Anna Izabela RECHNIO, panna z parafii 
Przemienienia Pańskiego w Czersku. 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną. 

ODESZLI 
W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy z naszego grona: 

śp. Kazimiera CZASAK, † 7.IV.2006, l. 80 
 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie! 

DROGA KRZYŻOWA 
SSStttaaacccjjjaaa   XXXIIIIIIIII    JJJEEEZZZUUUSSS   ZZZ   KKKRRRZZZYYYŻŻŻAAA   ZZZDDDJJJĘĘĘTTTYYY   III    NNNAAA   RRRAAAMMMIIIOOONNNAAACCCHHH   SSSWWWEEEJJJ   MMMAAATTTKKKIII   

ZZZŁŁŁOOOŻŻŻOOONNNYYY   
Przyklęknijmy, Wielbimy Cię i błogosławimy, Chryste, żeś przez krzyż Twój 

święty świat odkupić raczył. 

Przypomnę sobie rzeźbę „Piety” Michała Anioła 

Buonarroti. Dwie twarze: młodzieńcza twarz Maryi i 

pełna uśmiechu twarz Jezusa. 

Jednak kończy się nawet krzyż. Nie jest on największym 

prawem tej ziemi. Dla krzyża jest tylko 

jeden Wielki Piątek na ziemi. Przyjdzie 

potem nadzieja Wielkiej Soboty. 

Przyjdzie triumf Wielkiej Niedzieli. 

Jak dobrze jest pamiętać o tym w 

męce i w trudzie. 

W Tobiem, Panie, 

zaufał! Najwyższym 

bowiem prawem nie 

jest krzyż, lecz 

życie. A 

największym 

zadaniem 

świata jest 

przywracać 

życie, 

niecić je, budzić, miłować. Jesteśmy synami życia, powołanymi do życia 

wiecznego. "Życie jest światłością ludzi"J 1, 4. 

Ilekroć krzyż mnie udręczy, wspomnę, że jestem powołany ze śmierci do 

żywota. Gdy trud pracy mnie zgnębi, pamiętać będą: skończy się praca, 

kartki papieru wyjdą, atrament wyschnie, pot z czoła obetrę, zapalę słońce 

Boże nad głową. 

A jednak jestem dzieckiem życia. Krzyż pozostał za mną. 

Przede mną - Życie! 

Ojcze nasz … 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami 

SSStttaaacccjjjaaa   XXXIIIVVV    JJJEEEZZZUUUSSS   ZZZŁŁŁOOOŻŻŻOOONNNYYY   WWW   GGGRRROOOBBBIIIEEE   
Przyklęknijmy, Wielbimy Cię i błogosławimy, Chryste, żeś przez krzyż Twój 

święty świat odkupić raczył 

Jezusowy grób. I mój grób. Długo pozostał w nim? "Trzeciego dnia 

zmartwychwstał"Kor 15, 4. 

I mój grób pozostanie za mną. Pójdę do Ojca. Wspominam przeszłość, ale 

ważniejsza jest przyszłość. Badam historię, jednakże ważniejsze jest życie. 

W okresie "Milenium" ważniejsze jest to tysiąclecie, które nadchodzi, niż 

to, które mija. Nie będę długo siedział przy grobie i płakał, choćby to był 

grób najsławniejszy. Idę w przyszłość. Już dziś pracuję dla życia, które 

przede mną, dla pokoleń, które idą, nadchodzą, dla zadań, które są do 

wykonania. 

Dziś żyję jutrem. A chociaż ono do mnie nie należy, bo najważniejsze 

zadanie człowieka sprowadza się do chwili obecnej, to jednak pamiętać 

będę o tym, że przyszłość buduję dziś. Jaka praca dziś, taka jutro 

przyszłość. Jakie słowo produkuję dziś, takie będzie czytane jutro. Jakie 

myśli przekażę dziś, takie będą kształtowały pokolenia idące jutro. 

Wychowuję dziś tych, którzy jeszcze nie żyją. Sam się wychowałem na 

literaturze tych, którzy dawno pomarli, a ja żyję ich duchem, Moim 

duchem i moim słowem żyć będą ci, którzy po mnie przyjdą. 

Zostawiam więc grób, tak jak Kościół zostawił poganom nawet 

Chrystusowy grób. "Dozwól umarłym grzebać umarłe swoje, a ty idź i głoś 

Królestwo Boże"Łk 9, 60. 

Wstaję i idę za Panem i Ojcem Życia, za Ojcem przyszłego wieku. 

Ojcze nasz … 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami 

rozważania: Stefan kard. WYSZYŃSKI, Droga Krzyżowa dla pracowników pióra, 1959 
ilustracja: PIETÁ, BUONARROTI, Michał Anioł (1475, Caprese - 1564, Rzym), 1499, marmur, wys. 174 

cm, szer. (u podstawy) 195 cm, Bazylika św. Piotra, Watykan; źródło: www.wga.hu 

MĘDRCY 
W nieczułej, ale niespokojnej dumie 

Usnęli mędrcy, - wtem odgłos ich budzi, 

Że Bóg widomie objawił się w tłumie 

I o wieczności przemawia do ludzi: 

„Zabić go!” rzekli, „spokojność nam miesza! 

Lecz zabić we dnie? obroni go rzesza”. 

Więc mędrcy w nocy lampy zapalali 

I na swych księgach ostrzyli rozumy 

Zimne i twarde, jak miecze ze stali; 

I wziąższy z sobą uczniów ślepych tłumy, 

Szli łowić Boga, - a zdrada na przedzie 

Prostą ich drogą, ale zgubną wiedzie. 

„Tyś to?” - krzyknęli na Maryi syna. 

„Jam” odpowiedział i mędrcy pobladli: 

„Ty jesteś?” – „Jam jest”. - Służalców drużyna 

Uciekła w trwodze, mędrcy na twarz padli; 

Lecz widząc, że Bóg straszy a nie karze, 

Wstali przelękli, więc srożsi zbrodniarze. 

I tajemnicze szaty z Boga zwlekli, 

I szyderstwami ciało jego siekli, 

I rozumami serce mu przebodli: 

A Bóg ich kocha i za nich się modli! 

Aż gdy do grobu duma Go złożyła, 

Wyszedł z ich duszy, ciemnej jak mogiła. 

Spełnili mędrcy na Boga pogrzebie 

Kielich swej pychy. - Natura w rozruchu 

Drżała o Boga. - Lecz pokój był w niebie: 

Bóg żyje, tylko umarł w mędrców duchu. 

Adam MICKIEWICZ 

Redakcja składa naszym Pasterzom, Czytelnikom oraz 
wszystkim Parafianom serdeczne życzenia odnowienia 

nadziei w radości Zmartwychwstania Pańskiego 

MSZE ŚWIĘTE 
Niedziela i uroczystości 

obowiązujące: 
08:45, 10:30 (poza okresem letnich wakacji), 12:00 
(suma), 18:00 

Święta pracujące: 08:45, 18:00 
Dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (piątek – sobota) 

KSIĘŻA 
Ks. Proboszcz mgr Stefan KOTWIŃSKI, Ks. Wikariusz Marcin KLOTZ 

KANCELARIA PARAFIALNA tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02 

Dni powszednie: 08:00–09:30, 17:00–19:00 
(z przerwą na Msze Św. i nabożeństwa) 

Niedziela i święta: nieczynna 
 


