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Zmartwychwstanie potwierdza prawdę o BOSKOŚCI JEZUSA: „Gdy wywyższycie SYNA CZŁOWIECZEGO, wtedy poznacie, że JA JESTEM”J 8, 28. Zmartwychwstanie 

UKRZYŻOWANEGO pokazało, że ON prawdziwie był „JA JESTEM”, SYNEM BOŻYM i samym BOGIEM. Św. Paweł mógł oświadczyć Żydom: „Głosimy wam Dobrą Nowinę 

o obietnicy danej ojcom: że BÓG spełnił ją wobec nas… wskrzesiwszy JEZUSA. Tak też jest napisane w psalmie drugim: TY jesteś moim SYNEM, JAM CIEBIE dziś 

zrodził”Dz 13, 32-33, Por. Ps 2, 7. Zmartwychwstanie CHRYSTUSA jest ściśle związane z misterium WCIELENIA SYNA Bożego. Jest jego wypełnieniem według wiecznego 

zamysłu OJCA. [KKK, 653] 

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKANOCNA 
ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE 

 ZMARTWYCHWSTANIE – VERONESE, Paweł (1528, Werona - 1588, Wenecja) 

ok. 1570, olejny na płótnie, 136×104 cm, Gemäldegalerie, Drezno; źródło: www.wga.hu 

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 (117), 1-2. 16-17. 22-23 (R.: por. 24) 

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 PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 5, 6b-8 

Bracia: 

Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc 

stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. 

CHRYSTUS bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. 

Tak przeto odprawiajmy nasze święto nie przy użyciu starego kwasu, 

kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy. 

SEKWENCJAhymn gregoriański z 1048 r. 

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 Galilea. 

Wiemy, żeś zmartwychwstał,że to cud prawdziwy, 

O KRÓLU ZWYCIĘZCO, bądź nam miłościwy. 

AKLAMACJA1 Kor 5, 7b8a 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 drugiego ucznia, którego JEZUS miłował, i rzekła do nich: 

„Zabrano PANA z grobu 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 do grobu. 

Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, 

że ON ma powstać z martwych. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/v/veronese/04_1570s/1resurre.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 20.IV (niedziela): WIELKA NIEDZIELA 

 Tradycyjnie nie ma Mszy św. o 1800. 
 Chrzty tradycyjnie na sumie. 

 21.IV (poniedziałek): II DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 
 Msze św. o 845, 1030 i 1200. 
 Ofiary zbierane na tacę przeznaczone zostaną na Katoli-

cki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II. 
 25.IV (piątek): Ze względu na Oktawę Wielkanocy, można 

spożywać pokarmy mięsne. 
 27.IV (niedziela): Niedziela MIŁOSIERDZIA BOŻEGO: 

 kanonizacja dwóch papieży: JANA PAWŁA II i JANA XXIII. 
Do naszej Parafii zostało przekazane światło – ISKRA MI-
ŁOSIERDZIA, którą zapalił św. Jan Paweł II. Po Mszach św. 
będzie można zapalić od tego światła świece, aby tę 
Iskrę Miłosierdzia zanieść do naszych domów. 

 14-15.VI (sobota-niedziela): Pielgrzymka rzeczna pw. św. Zygmunta 
do Płocka. Zgłoszenia do ks. proboszcza lub ks. Darka. 

 Serdeczne Bóg zapłać! tym, którzy przyczynili się do wspa-

niałej oprawy świąt MĘKI PAŃSKIEJ I ZMARTWYCHWSTANIA PANA: 
 tym, którzy złożyli ofiary na kwiaty do Ciemnicy i Grobu 

Pańskiego: dzięki nim mogliśmy udekorować ołtarze! 
 tym, którzy włożyli swój czas i wysiłek w przygotowanie 

Triduum Paschalnego i przystrojenie Ciemnicy, Grobu 
Pańskiego, ołtarza głównego: w szczególności ks. Darko-
wi, Kościołowi Domowemu i służbie liturgicznej za przy-
gotowanie Ciemnicy, ks. diakonowi Maciejowi i młodzie-
ży oazowej za przygotowanie Grobu Pańskiego! 

 scholii młodzieżowej i dziecięcej za oprawę muzyczną 
Triduum Paschalnego i Ciemnych Jutrzni. 

 strażakom za wartę przy Grobie Pańskim w Wielki Piątek 
i Wielką Sobotę. 

 Pani z Kawęczyna za podwożenie księdza na święcenie 
pokarmów na wioskach! 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Stefan MOLAK  10.IV.2014 l. 62 
śp. Władysław KANAK  9.IV.2014 l. 85 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE 

21.IV 
(poniedziałek) 

845 † Marianny i Antoniego KRÓLÓW 

1030 † Katarzyny, w 6 rocznicę śmierci, Józefa i Wandy OSUCHÓW 

1200 

† Pelagii, Mariana i Sławomira LICHOCKICH, 

Tadeusza i Krystyny OKLEJÓW 

dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla Lucyny i Stefana WOJCIECHOWSKICH, w 50 rocznicę ślubu. 

22.IV 
(wtorek) 

730  

1800 
dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla Jarosława TRYKACZA, z racji 18 urodzin 

23.IV 
(środa) 

730 
o dary DUCHA ŚWIĘTEGO i błogosławieństwo BOŻE 

oraz pomyślne zdanie egzaminów dla Karoliny 

1800 † Władysława KANAKA 

24.IV 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Jerzego ZDUŃCZYKA 

25.IV 
(piątek) 

730  

1800 † Jana BUZAKA, w 1 rocznicę śmierci 

26.IV 
(sobota) 

730  

1800  

27.IV 
(niedziela) 

845 
† Tadeusza, Stanisława i Janiny RETMAŃSKICH, 

Jana i Józefa ORNATÓW 

1030 
† Janusza, Stefanii i Konstantego MORAWIŃSKICH, 

zmarłych z rodziny JARKÓW 

1200 
† Janiny, Zofii i Józefa MICHALAKÓW, 

Wiktorii i Wojciecha GABRYSIÓW 

1800 † Krystyny ZARON, w 1 rocznicę śmierci 

DROGA KRZYŻOWA 
STACJA XIV: ZWYCIĘZCA ŚMIERCI 
Niesłychana to jest rzecz u ludzi, aby który król po śmierci królować miał. 

[…] I rychło wszystke okrąg ziemie począwszy od Jeruzalem poznał 

królestwo umarłego za nas 

PANA i rozmiłował się 

umarłego króla i króles-

twa JEGO. 

A dziś wszytek Kościół, 

od kraju ziemie aż do 

krańca, kłania się temu 

KRÓLOWI i pragnie z o-

nym łotrem uczestni-

kiem być królestwa 

JEGO. 

Radujże się ziemio, a pie-

śni zwycięstwa śpiewaj, 

a wesela tego w pożyt-

kach swego odnowienia 

używaj. 

Mamy wielką przyczynę 

radości i z strony PANA 

a ODKUPICIELA naszego 

i z strony pociech a po-

żytków naszych, które 

nam z JEGO zmartwych- 

wstania płyną. 

Śpiewajmy PANU! 

tekst: SKARGA, Piotr, ks. (1536, Grójec – 1612, Kraków); źródło: www.glos.com.pl 
il. CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁY – BUONARROTI, Michał Anioł (1475, Caprese - 1564, Rzym) 

1521, marmur, wys. 205 cm, Santa Maria sopra Minerva, Rzym; źródło: www.wga.hu 

GDZIE SMOLEŃSK GDZIE KRAKÓW? 
Dziś bal na zamku królowej Bony 

Wytruto myszy zwieszono lampiony 

I opłacono śpiewaków 

Czuję jak blednie moja twarz błazeńska 

Właśniem przeczytał o stracie Smoleńska 

Ale gdzie Smoleńsk gdzie Kraków 

Wiadomość pewna podpisy pieczęcie 

Ale królowa skrzywi się z niechęcią 

Rachunki bardziej ją troszczą 

Zaplatam palce nieskore do gestów 

Bo samych wodzów jest tu ze czterdziestu 

Na balu dobrze ich goszczą 

Gdybym pociągał sznury wielkich dzwonów 

To bym z nich dobył najwyższego tonu 

I biłbym biłbym na trwogę 

A dzwoneczkami na błazeńskiej czapce 

Swój kaduceusz mając za doradcę 

Kogóż przestrzec ja mogę 

Stańczyk - wołają - dajcie tu Stańczyka 

Już im nie starcza uczta i muzyka 

Chcą jeszcze pośmiać się z głupca 

Nie jestem dobrym błaznem na te czasy 

Lecz wśród jedwabnych i złotych kutasów 

Na mądrość znajdźcie mi kupca 

Lecz żadna mądrość nie zastąpi przeczuć 

Które są przy mnie dzisiaj jak co wieczór 

Choćby grano najgłośniej 

Siedzę bez ruchu jak wyzbyty mowy 

Czemu więc nagle wokół mojej głowy 

Dzwoneczki dzwonią żałośnie 

To ta kobieta wciąż władzy niesyta 

Pisma podmienia raportów nie czyta 

Tajne prowadzi układy 

Mówcie że mądra że wielkiego rodu 

Że wschodem rządzić ma ręka zachodu 

A ja nie cierpię tej baby! 

KACZMARSKI, Jacek (1957, Warszawa – 2004, Gdańsk) – „Stańczyk” 

il. STAŃCZYK NA BALU U KRÓLOWEJ BONY WOBEC STRACONEGO SMOLEŃSKA: MATEJKO, Jan (1838, Kraków – 1893, Kraków) – 
1862, olejny na płótnie, 88×120 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa; źródło: pl.wikipedia.org 

»Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłychDz 10, 43«. 
Z nadzieją trwajmy! 

czego Naszym Pasterzom i Parafianom ŻYCZY REDAKCJA 

MSZE ŚW. 
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