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Całe bogactwo CHRYSTUSA „jest przeznaczone dla każdego człowieka, ono jest dobrem każdego człowieka”Jan Paweł II, enc. Redemptor hominis, 11. CHRYSTUS nie żył 

dla SIEBIE, ale dla nas, od chwili Wcielenia „dla nas ludzi i dla naszego zbawienia” aż do SWOJEJ śmierci „za nasze grzechy”1 Kor 15, 3 i Zmartwychwstania 

„dla naszego usprawiedliwienia”Rz 4, 25. Także teraz jeszcze jest ON naszym „RZECZNIKIEM WOBEC OJCA”1 J 2, 1, „bo zawsze żyje, aby się wstawiać” za namiHbr 7, 25. 

Ze wszystkim, co przeżył i wycierpiał za nas raz na zawsze, jest ciągle obecny „przed obliczem BOGA”, „aby teraz wstawiać się za nami”Hbr 9, 24. [KKK, 519] 

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKANOCNA 
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 zdzi-

ałał 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 

zNIM 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 LISTU ŚW. PAWŁA 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 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. 

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 WG 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 Szy-

mona Piotra i do drugiego ucz-

nia, którego JEZUS miłował, i rze-

kła do nich: 

„Zabrano PANA z grobu i nie wie-

my, 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 uj-

rzał leżące płótna oraz chustę, 

która była na JEGO głowie, leżącą 

nie razem z płótnami, ale od-

dzielnie 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. 

il.: ZMARTWYCHWSTANIE 

UGOLINO DI NERIO 
(tworzył 1317, Siena – 1339/49, Siena) 

frag., 1325-28, 
tempera jajeczna na desce, 
National Gallery, Londyn; 

źródło: www.wga.hu 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/u/ugolino/nerio/1/4prede71.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 27.III (niedziela): WIELKA NIEDZIELA 

 Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. 
 28.III (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. 
 1.IV (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msze św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA: 
 o 1545 dla dzieci (wraz z DROGĄ KRZYŻOWĄ); 
 o 1800. 

 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 
 Ze względu na Oktawę Wielkanocy, można spożywać 

pokarmy mięsne. 
 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, młodzieży oazowej za przygotowa-
nie 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. 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Alicja RÓŻAN-KOMOROWSKA  13.III.2016 l. 76 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

28.III 
(poniedziałek) 

845 
† Bronisławy i Władysława KUCHARCZYKÓW, 

ich córek: Janiny i Krystyny, 

Tadeusza STASIAKA 

1030 † Leona BRUDNIEWSKIEGO, z racji imienin 

1200 
† Barbary WYSZYŃSKIEJ, 

Mariusza i Mariana WALIGÓRÓW, 

Feliksy i Władysława CHRZANOWSKICH 

29.III 
(wtorek) 

730  

1800 
dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo BOŻE 

i wszelkie potrzebne łaski dla Weroniki, z racji 10. urodzin 

30.III 
(środa) 

730  

1800 † Józefy OPRYSZKO 

31.III 
(czwartek) 

730  

1800 
† zmarłych z rodzin GŁADECKICH i KRAWCZYKÓW, 

Janusza MAKUCHA 

1.IV 
(piątek) 

730  

1545  

1800 † Grażyny ŁĄCZYŃSKIEJ, z racji imienin 

2.IV 
(sobota) 

730  

1800 † Haliny i Tadeusza KONOPKÓW 

3.IV 
(niedziela) 

845 † Anieli i Mariana BARANÓW 

1030 
† Mariana KANABUSA, 

rodziców i teściów 

1200 
† Marii i Stanisława GADOMSKICH, 

zmarłych z rodzin GADOMSKICH i JANISZKÓW 

1800 
† Alicji SIKORSKIEJ, 

Wojciecha NOGALA 

LITANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO… 
Spójrz, DUCHU ŚWIĘTY, 

Na ludzi idących przed siebie drogą nieskończonego Postępu, 

Na mędrców, którzy ulepili golema na własne podobieństwo 

I na własną zgubę. 

Spójrz, DUCHU ŚWIĘTY, 

Na rozpad atomu, na rozpad moralności, 

Na rozpad ładu, na rozpad porządku, 

Na rozpad sztuki, na rozpad cywilizacji, 

Na rozpad słów, na rozpad prawa, na rozpad harmonii, 

Na rozpad rozsądku, na rozpad logiki, 

Na rozpad wszystkich wartości. 

Z głębokości wołamy do CIEBIE, DUCHU ŚWIĘTY, 

Albowiem jesteśmy bezwolnym narzędziem 

W rękach naszych lekkomyślnych dzieł. 

Jesteśmy jak ci, którzy nie wiedzą, co czynią. 

Zstąp 

Na ziemię samounicestwienia, 

Na rakowate miasta i wsie, na trędowate domy, 

Na zatrute zboża, ogrody i sady, na martwe rzeki i morza, 

I krąż nad nami, ludźmi chaosu, i kłamstwa i obłędu. 

Krąż, 

Jak ongiś krążyłeś w genezyjskim locie 

Nad chaosem niepokornych żywiołów. 

Krąż nad nami, POSKROMICIELU zamętu, 

Nad pobojowiskiem naszych klęsk, nad rzeźnią tego świata, 

Nad śmietnikami pełnymi nie donoszonych płodów, 

Nad ziemią cuchnącą swądem palonych ciał, 

Nad górami atomowych odpadków. 

I wybaw nas 

Od głupoty udającej mądrość, 

Od kłamstwa udającego prawdę, 

Od ślepoty udającej dalekowzroczność, 

Od chamstwa udającego obrażoną godność, 

Od fanatyzmu udającego wiarę, 

Od brudu udającego czystość, 

Od nienawiści udającej miłość, 

Od niewoli udającej wolność, 

Od obłudy udającej szczerość, 

Od pychy udającej pokorę, 

Od warcholstwa udającego odwagę, 

Od szatana, który mówiąc „nie”, myśli „tak”, 

A mówiąc „tak”, myśli „nie”. 

Przybywaj, DUCHU ŚWIĘTY, WIELOUSTY, 

I otwórz nasze głuche uszy, WOŁAJĄCY PŁOMIENIU! 

Przybywaj z wnętrza wieczności wiejący wichrze, 

Który nigdy nie burzysz i nigdy nie niszczysz, i nigdy nie łamiesz, 

Który chwiejne – umacniasz, 

Stare – odnawiasz, martwe – ożywiasz, 

Starte z powierzchni ziemi – budujesz od podstaw, 

STWORZYCIELU, wywołujący z kości i popiołów – ludzi 

zmartwychwstałych i przemienionych, 

Z pomordowanych ludów – żywe ludy, 

Wszechświat – z nicości, istnienie – z nieistnienia, 

Źródło – z pustyni, wszystko – z niczego. 

OJCZE PISMA ŚWIĘTEGO, 

WICHRZE wiejący z wnętrza wieczności! 

Daj nam słuch doskonały, 

Abyśmy wśród niezliczonych wezwań i nawoływań, które nas nawiedzają 

We wszelkim czasie i miejscu, umieli rozpoznać TWÓJ Głos, 

MUZYKO MĄDROŚCI, zrodzona z OJCA i SYNA, TRÓJDŹWIĘCZNA! 

Zdejm z nas kamień, jak go zdejmują ze studni pasterze 

W porę pojenia owiec. 

Zdejm z nas kamień, 

Jak go zdejmują z grobów aniołowie TWOJEGO OBLICZA, 

MOCARZU, BURZO niedocieczona, odwalająca kamienie! 

A potem twórz nas, 

Otwartych, słyszących i słuchających. 

Twórz nas codziennie od nowa, 

CZUJNY STRAŻNIKU naszych uszu, 

Abyśmy nieustannie odnawiani i odradzani, i tworzeni, 

Stali się TWOIMI głosicielami, 

Podobnym do tych, których pochylone czoła 

Raczyłeś namaścić olejem TWOJEJ MĄDROŚCI! 

Oświeć nas i prowadź z ziemi mroku i rozpaczy 

Do Królestwa BOŻEGO, do stolicy stawianej z kryształu i światła. 

OJCZE i SYNU, i DUCHU ŚWIĘTY, SŁOWO, DROGOWSKAZIE 

Wbity na rozstajnych drogach kosmosu! 

Przybywaj, nadziejo nieogarniona, 

Zawsze obecna i zawsze nadchodząca, 

Przybywaj, BOŻE, zaczynie własnego człowieczeństwa, 

I uczłowiecz człowieka jak uczłowieczyłeś siebie! 

BRANDSTAETTER, Roman (1906, Tarnów – 1987, Poznań)” 

il. NIE BÓJCIE SIE!: OLSEN, Greg (ur. 1958, Idaho Falls); źródło: www.gregolsen.com 

zaiste »Jest sędzią żywych i umarłychDz 10, 42«. 
Nie bójmy się! Trwajmy! 
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