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Misterium Paschalne ma dwa aspekty: przez swoją śmierć Chrystus wyzwala nas od grzechu; przez swoje Zmartwychwstanie otwiera nam dostęp do nowego 

życia. Jest ono przede wszystkim usprawiedliwieniem, które 1987 przywraca nam łaskę BożąPor. Rz 4, 2., "abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus 

powstał z martwych"Rz 6, 4. Polega ono na zwycięstwie nad śmiercią grzechu i na nowym uczestnictwie w łascePor. Ef 2, 4-5; 1 P 1, 3. Dokonuje ono przybrania za 1996 

synów, ponieważ ludzie stają się braćmi Chrystusa, jak sam Jezus nazywał uczniów po Zmartwychwstaniu: "Idźcie i oznajmijcie moim braciom"Mt 28, 10; J 20, 17. 

Stają się oni braćmi nie przez naturę, ale przez dar łaski, ponieważ to przybrane synostwo udziela rzeczywistego uczestnictwa w życiu jedynego Syna, który 

objawił się w pełni w swoim Zmartwychwstaniu. [KKK, 654] 

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKANOCNA 
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 uzdra-

wiając 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”. 

Prawica Pana wzniesiona wysoko, 

prawica Pańska moc okazała. 

Nie umrę, ale żył będę 

i głosił dzieła Pana. 

Kamień odrzucony 

przez budujących 

stał się kamieniem 

węgielnym. 

Stało się to przez Pana 

i cudem jest 

w naszych oczach. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA 

DO KOLOSANKol 3, 1-4 

Bracia: 

Jeśliście razem z Chrystusem powstali 

z martwych, szukajcie tego, co w górze, 

gdzie przebywa Chrystus zasiadając po pra-

wicy Boga. Dążcie do 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 wy razem z Nim ukażecie się w chwale. 

SEKWENCJA 
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 zwarła 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 Galileja. 

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, 

O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy. 

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

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. 

Odprawiajmy nasze święto w Panu. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 20,1-9 

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 dru-

giego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z gro-

bu i nie wiemy, gdzie Go położono”. 

Wyszedł więc Piotr i ów drugi 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. 

il. (po lewej): ON ZMARWYCHWSTAŁ!, PARSONS, Del (ur. 1948, 
Ogden, Utah), 2007; źródło: www.delparson.com 

ZMARTWYCHWSTANIE 

Ku spoczynkowi pragniesz biec 
korzystać z pełni bezpieczeństwa, 

tymczasem życie – trwały trud, 
czujność potrzebna w nim i męstwo. 

Jest bowiem w nas zasada zła, 
do przewrotności zgubnej skłonność, 

przez którą człowiek byłby zginął, 
gdyby go Chrystus nie był podniósł. 

On wskazał: - Zło swą straci moc, 
gdy odrodzimy się na nowo, 

a zrodzić się na nowo znaczy 
odnaleźć w sobie stwórcze słowo! 

W czujności więc musimy trwać 
cierpliwej, nieustannej, 

bo musi się dokonać w nas 
Chrystusa zmartwychwstanie! 

NOWY CZŁOWIEK 

Poznać Cię muszę, 
ogarnąć w ciągu żywota, 

bym przez Cię, jak rzekłeś, Chrystusie, 
do Ojca w niebiesiech dotarł. 

– Jam w Ojcu, wy jesteście we mnie! – 
mówiłeś swym apostołom. 

Czyż słowa są ciemne? 
Czyż sens ich trudno pojąć? 

Tyś Słowo – jasność nieogarniona! 
My w Tobie – ludzkość globowa! 

Wyciągasz ku nam ramiona 
Do Ojca w niebiesiech wołasz! 

Ty jesteś tym nowym człowiekiem, 
którego odszukać mamy, 

tak samo dziś, jak i przed wiekiem 
Jedyny Zrodzony, ten samy! 

MADEJ, Antoni (1899, Pikulice – 1989, Warszawa), 1955, tuż po wyjściu z komunistycznego 
więzienia 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.delparson.com/gallery_pages/he_is_risen.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Serdeczne Bóg zapłać! tym, którzy przyczynili się do wspaniałej 

oprawy świąt Zmartwychwstania Pana, w naszym kościele: 

 tym, którzy złożyli ofiary na kwiaty do Ciemnicy i Grobu 
Pańskiego: dzięki nim mogliśmy pięknie udekorować nasze 
ołtarze! 

 tym, którzy włożyli swój czas i wysiłek w przygotowanie 
i przystrojenie ołtarzy Triduum Paschalnego – Ciemnicy, 
Grobu Pańskiego, ołtarza głównego! 

 Panu ze wsi Cieciszew za podwożenie księdza na poś-
więcenie pokarmów na wioskach! (w przyszłym roku 
poprosimy o spełnienie tej funkcji mieszkańców Dębówki) 

 13.IV (poniedziałek): II DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 

 Msze św. o 8:45, 10:30 i 12:00. (Mszy św. o 18:00 nie 
będzie). 

 Ofiary zbierane na tacę przeznaczone będą na Katolicki 
Uniwersytet Lubelski KUL im. Jana Pawła II. 

 17.IV (piątek): Koronka do Bożego Miłosierdzia - po Mszy św. 
o 18:00. 

 18.IV (sobota): Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

o 18:00. 
 19.IV (niedziela): Druga niedziela Wielkanocy - ŚWIĘTO BOŻE-

GO MIŁOSIERDZIA 
 Po sumie Koronka do Bożego Miłosierdzia. 
 Wielkanocne spotkanie Rady Duszpasterskiej i Ekono-

micznej po sumie na plebanii. 
 W najbliższe wakacje planowane są dwa obozy parafialne dla 

dzieci i młodzieży: 18-31.VII w Niedzicy, w Pieninach (pod kie-
rownictwem p. katechetki Jolanty Kornaszewskiej); oraz 
1-14.VIII w Ustrzykach Dolnych w Bieszczadach (pod kierow-
nictwem ks. Marcina). Koszt obu obozów 760,- zł. Zaintere-
sowanych prosimy o zapisywanie się u kierowników obozów. 

 Przy przekazywaniu 1% podatku, w ramach rozliczenia 
za rok 2008, pamiętajmy o Caritas! 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Kamil SKIBA, kawaler z Brześc, parafia tutejsza, i 

Agata Helena CAŁKA, 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 

DROGA KRZYŻOWA 
STACJA XIII: JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA I POWIERZONY MATCE 

Jezus umarł. Jego serce zostaje przebite 

włócznią rzymskiego żołnierza i wy-

pływają zeń krew i woda: tajemniczy 

obraz rzeki sakramentów Chrztu i Eu-

charystii, z których, w mocy przebitego 

serca Pana, Kościół odradza się wciąż 

na nowo. 

Nie połamano Mu nóg jak pozostałym 

dwóm ukrzyżowanym; w ten sposób 

objawia się On jako prawdziwy Baranek 

Paschalny, którego żadna kość nie 

może być złamana. 

A teraz, gdy wszystko zostało 

wypełnione, widać, że On, pomimo 

niepokoju serc, mimo mocy nienawiści 

i podłości, nie pozostał sam. Są wierni. 

Pod krzyżem stali: Maryja, Jego Matka, 

siostra Matki Jego, Maria, Maria 

Magdalena i umiłowany uczeń. Teraz przybywa także człowiek bogaty, 

Józef z Arymatei: bogacz znajduje sposób jak przejść przez ucho igielne, 

ponieważ Bóg daje mu ku temu łaskę. Składa Jezusa w swoim grobie 

jeszcze nie używanym, w ogrodzie. Tam gdzie zostaje pogrzebany Jezus 

cmentarz przemienia się w ogród, ogród, z którego został wygnany Adam, 

gdy oderwał się od pełni życia, swego Stwórcy. Grób w ogrodzie mówi nam, 

że panowanie śmierci ma się ku końcowi. 

Przychodzi także członek Sanhedrynu, Nikodem, któremu Jezus ogłosił 

tajemnicę powtórnego narodzenia się z wody i z ducha. Także w San-

hedrynie, który skazał go na śmierć, jest ktoś, kto wierzy, kto zna i uznaje 

Jezusa po Jego śmierci. 

Ponad godziną wielkiej żałoby, ciemności i rozpaczy w tajemniczy sposób 

rozbłyska nadzieja. Bóg ukryty pozostaje jednak Bogiem żyjącym i bliskim. 

Umarły Pan nadal pozostaje Panem i naszym Zbawicielem, także w noc 

śmierci. Kościół Jezusa Chrystusa, Jego nowa rodzina, zaczyna się 

formować. 

MODLITWA: Panie, zszedłeś w ciemności śmierci. Jednak dobre ręce 

przejmują Twe ciało i spowijają w czyste płótnoMt 27, 59. Wiara nie całkiem 

umarła, słońce nie całkiem zaszło. 

Ileż razy wydaje się, że śpisz. Jakże łatwo my, ludzie, oddalamy się i mó-

wimy do siebie „Bóg umarł”. Spraw, abyśmy w godzinie ciemności uznali, 

że Ty jednak tam jesteś. Nie zostawiaj nas samych, gdy zaczynamy tracić 

ducha. Pomóż nam nie zostawiać Cię samego. Daj nam wierność, która 

oprze się zagubieniu. Daj miłość, która przyjmie Cię w chwili największej 

Twej potrzeby, na wzór Twojej Matki, co przyjęła Cię na nowo w swe łono. 

Pomóż nam, pomóż ubogim i bogatym, prostaczkom i uczonym, widzieć 

mimo lęków i uprzedzeń. Daj ofiarować Ci nasze możliwości, serca i czas, 

byśmy w ten sposób przygotowali ogród, w którym wzejdzie 

zmartwychwstanie. 

STACJA XIV: JEZUS ZŁOŻONY DO GROBU 
Jezus zhańbiony i znieważony zostaje 

pogrzebany z należną czcią w nowym 

grobie. Nikodem przynosi 100 funtów 

mieszaniny mirry i aloesu by wydawała 

cenną woń. 

Teraz, w ofierze Syna objawia się, 

podobnie jak przy namaszczeniu w Be-

tanii, pewien bezmiar, który przypomina 

nam o hojnej miłości Boga, o jej 

przeobfitości. Bóg hojnie składa samego 

siebie w ofierze. Jeśli miarą Boga jest 

przeobfitość, to i my nie powinniśmy 

znać miary tego, co ofiarujemy Bogu. 

Sam Jezus uczył nas tego w Kazaniu 

na GórzeMt 5, 20. 

Ale trzeba także przypomnieć słowa 

świętego Pawła na temat Boga, który 

„pozwala nam roznosić po wszystkich 

miejscach woń Jego poznania. Jesteśmy bowiem miłą Bogu wonnością 

Chrystusa”2Kor 2, 14n. 

W zgniliźnie ideologii nasza wiara powinna być nową wonią, prowadzącą 

na ścieżki życia. W chwili złożenia do grobu zaczyna wypełniać się słowo 

Jezusa: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy 

wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, 

przynosi plon obfityJ 12, 24. 

Jezus jest pszenicznym ziarnem, które obumiera. Z obumarłego ziarna 

pszenicy bierze początek wielkie rozmnożenie chleba, które trwa aż do 

skończenia świata: On jest chlebem życia, zdolnym w przeobfity sposób 

zaspokoić głód całej ludzkości i dać jej życiowy pokarm, przedwieczne 

Słowo Boga, które dla nas stało się ciałem i chlebem poprzez krzyż i zmar-

twychwstanie. Nad pogrzebem Jezusa jaśnieje tajemnica Eucharystii. 

MODLITWA: Panie Jezu Chryste, w złożeniu do grobu swą śmierć uczyniłeś 

pszenicznym ziarnem. Stałeś się obumarłym ziarnem pszenicy, które 

wydaje owoc z biegiem czasu, aż po wieczność. Od grobu po wszystkie 

czasy jaśnieje obietnica ziarna pszenicy. Opada niczym prawdziwa manna, 

chleb życia, w którym nam dajesz samego siebie. 

Przedwieczne Słowo, poprzez wcielenie i śmierć, stało się słowem bliskim. 

Dajesz się naszym dłoniom i sercom, aby Twe słowo wzrastało w nas 

i przynosiło owoc. Dajesz siebie przez obumieranie ziarna pszenicy, 

abyśmy także my nie bali się stracić życia, by je odnaleźć; abyśmy także 

my zaufali obietnicy pszenicznego ziarna. 

Pomóż nam coraz bardziej miłować twą eucharystyczną tajemnicę i czcić ją 

– żyć naprawdę Tobą, Chlebie z Nieba. Pomóż nam stawać się Twą wonią, 

aby w tym świecie wyczuwało się ślady Twego życia. Jak ziarno pszeniczne 

wschodzi z ziemi w postaci łodygi i kłosa, tak również Ty nie mogłeś pozostać 

w grobie: grób jest pusty, ponieważ On, Ojciec, nie „pozostawił Cię w Ot-

chłani, ani Twe ciało nie uległo rozkładowiDz 2, 31, Ps 16, 10 LXX. 

Nie, Ty nie doświadczyłeś rozkładu. Zmartwychwstałeś czyniąc miejsce dla 

ciała przemienionego w Sercu Boga. Dozwól nam radować się tą nadzieją 

i nieść ją radośnie w świat. Uczyń nas świadkami Twego zmartwychwstania. 

kard. Józef RATZINGER (ur. 1927, Marktl am Inn), Koloseum, Rzym, 25.III.2005 

il.: VIA CRUCIS, XVIIIw., szkoła wenecka, katedra w Padwie; źródło www.vatican.va 

Christus regnat! Nieśmy radośnie nadzieję 
Zmartwychwstania w świat! Bądźmy jego świadkami! 

Czego Naszym Pasterzom i Parafianom ŻYCZY REDAKCJA 

MSZE 

ŚWIĘTE 

niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 

święta pracujące: 08:45, 18:00 

dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (Pt – Sb) 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

tel. (22) 754 47 32, fax. (22) 754 41 02; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

dni powszednie (z przerwą na 
Msze św. i nabożeństwa): 

08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Dziekan Prałat mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz mgr Marcin KLOTZ 
 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2005/documents/ns_lit_doc_20050325_via-crucis_en.html
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