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Ponieważ BÓG może stwarzać z niczego, może także, przez DUCHA ŚWIĘTEGO, dać życie duchowe grzesznikom, stwarzając w nich serce czystepor. Ps 51, 12, oraz 

przez zmartwychwstanie udzielać życia ciałom zmarłych. ON bowiem „ożywia umarłych i to, co nie istnieje, powołuje do istnienia”Rz 4, 17. Ponieważ przez SWOJE 

SŁOWO mógł sprawić, by światło zajaśniało w ciemnościachpor. Rdz 1, 3, może również udzielić światła wiary tym, którzy GO nie znająpor. 2 Kor 4, 6. [KKK, 298] 

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 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 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 grze-

chów 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 

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. 

il.: ZMARTWYCHWSTANIE 

MANTEGNA, Andrea (1431, Isola di Carturo – 1506, Mantua) 

1457-59, tempera na panelu, 
71×94 cm 

Musée des Beaux-Arts, Tours; 
źródło: www.wga.hu 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/m/mantegna/04/zeno3p.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 16.IV (niedziela): WIELKA NIEDZIELA 

 Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. 
 Parafialny Zespół Caritas przygotował świąteczne nies-

podzianki dla najmłodszych członków naszej parafii – 
wielkanocne kurczaczki, które znajdują się przy Grobie 
PANA JEZUSA. Zapraszamy! dzieci! 

 17.IV (poniedziałek): II DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 
 Msze św. o 845, 1030 i 1200. Nie ma Mszy św. o 1800. 
 Ofiary zbierane na tacę przeznaczone zostaną na Katoli-

cki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II. 
 21.IV (piątek): Ze względu na Oktawę Wielkanocy można spo-

żywać pokarmy mięsne. 
 22.IV (sobota): O 1900, w domu rekolekcyjnym, spotkanie ucze-

stników pielgrzymki na Litwę i Łotwę. 
 23.IV (niedziela): Spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunij-

nych po Mszy św. o 1800. 
 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. Micha-
łowi, służbie liturgicznej i młodzieży oazowej za przygo-
towanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego! 

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

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

 Parafialny zespół Caritas serdecznie dziękuje! wszystkim, 

którzy, poprzez zbiórkę żywności lub udział w kiermaszu, 

włączyli się w wielkopostną pomoc dla najuboższych 
mieszkańców naszej parafii. Serdeczne Bóg zapłać! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszły z naszego grona: 

śp. Genowefa DUDEK  7.IV.2017 l. 67 

śp. Stefania Marianna BOROWSKA  3.IV.2017 l. 82 

śp. Jadwiga Maria OKLEJ  2.IV.2017 l. 92 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

17.IV 
(poniedziałek) 

845 † Leona BRUDNIEWSKIEGO, z racji imienin, w 25. rocznicę śmierci 

1030 
† Zbigniewa KRASZKIEWICZA, 

Zbigniewa GOŁĘBIOWSKIEGO, 

Genowefy i Stanisława ODOLIŃSKICH 

1200 
† Mariusza i Mariana WALIGÓRÓW, 

Barbary WYSZYŃSKIEJ 

18.IV 
(wtorek) 

730  

1800 † Mieczysława ADAMCZYKA, w miesiąc po śmierci 

19.IV 
(środa) 

730 
o zdrowie i błogosławieństwo BOŻE dla Marii 

oraz wszelkie potrzebne łaski dla niej i jej rodziny 

1800 † Wandy SZMILEWSKIEJ, w 2. rocznicę śmierci 

20.IV 
(czwartek) 

730  

1800  

21.IV 
(piątek) 

730  

1800 † Stanisława GRABOWSKIEGO 

22.IV 
(sobota) 

730 † cierpiących w czyśćcu 

1800 † Edwarda WROCHNY 

23.IV 
(niedziela) 

845 † Marianny i Antoniego KRÓLÓW 

1030 † Jakuba WÓJCIKA 

1200 † Stafana PAWLAKA, w 3. rocznicę śmierci 

1800 
† Mieczysława i Stefana KOMOSÓW, 

Emilii KURANOWSKIEJ, 

Cypriana OSUCHA 

QUEM QUAERITIS? – MISTERIUM DROGI KRZYŻOWEJ 

STACJA XIII 

Oto MATKA BOLEŚCIWA 

Z ciała SYNA krew obmywa 

Strumieniami świętych łez, 

Milczy, lecz JEJ serce pęka, 

Sroga JEZUSOWA Męka 

Potępieniu niesie kres. 

MARIA KLEOFASOWA: 

Widziałam ich: z Golgoty wracających. 

Widziałam ich: swój strach przekrzykujących. 

Widziałam wstyd: kielichy w rękach drżących. 

Widziałam ich. Na przekór nie wierzących. 

Widziałam GO: gdy gasł w NIM życia ogień. 

Widziałam GO: tuż przed wieczności progiem. 

Widziałam Krzyż: zwyciężył serca wrogie. 

Widziałam GO: z CZŁOWIEKA stał się BOGIEM. 

Widziałam JĄ: już nawet nie płakała. 

Widziałam JĄ: na rękach GO trzymała. 

Widziałam znak: jak marmur była biała. 

Widziałam JĄ: powoli kamieniała… 

Widziałam znak: jak marmur była biała 

I wiecznie już do snu GO kołysała… 

STACJA XIV 

W grobie już złożono JEZUSOWE ciało, 

Co niesprawiedliwie tyle wycierpiało; 

Ale dnia trzeciego, gdy przyjdzie świtanie, 

Z grobu zamkniętego dla nas martwych wstanie! 

JÓZEF Z ARYMATEI: 

Na Krzyżową Drogę bez wahania wstąpił, 

Żeby się sprawdziło, co przepowiadano, 

Lecz gdybym MU swego grobu nie odstąpił 

Byłby nie zmartwychwstał Dnia Trzeciego Rano. 

Bo nie wstają z martwych ci, we wspólnym rowie, 

Którzy leżą piachem ledwie przysypani – 

O Światłości Wiecznej nikt im nie opowie, 

Bo nie zmartwychwstają ci, co zapomniani. 

Lecz ja kocham życie i choć się starzeję 

Pragnę wierzyć w prawo do nieśmiertelności. 

Więc MU grób oddałem, żeby mieć nadzieję, 

Że to była Droga Prawdy i Miłości. 

ALLELUJA! 

Płaczże, o duszo, 

wszak to śmierć dla ciebie 

Żebyś w wieczności 

żyła z BOGIEM w niebie, 

Żałuj za grzechy, 

proś o zmiłowanie: 

Odpuść mi, PANIE! 

Feretrony rwą się na wietrze. 

Do Getsemani fruną Anioły. 

Budzą się ptaki i Apostołowie. 

Ziemia. Woda. Ogień. Powietrze. 

Materia prima: cztery żywioły: 

Dzieła Zbawienia naoczni świadkowie. 

Którzy nie znacie miłości – Alleluja! 

Którzy się bólem bawicie – Alleluja! 

Którzy ślepniecie w jasności – Alleluja! 

Którzy z wieczności szydzicie – Alleluja! 

Alleluja! – Kogo szukacie? 

Alleluja! – Czemu milczycie? 

Alleluja! – Czego się lękacie? 

Alleluja! – O co się modlicie? 

Alleluja! – Kogo szukacie? 

Alleluja! – O czym marzycie? 

Alleluja! – Czy nadzieję macie? 

Alleluja! – Zwyciężyło Życie! 

KOŁAKOWSKI, Roman (ur. 1957, Wrocław) 

il. ZMARTWYCHWSTAŁY – fragm. bramy wejściowej, kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Beginażu, Bruksela 
źródło: commons.wikimedia.org 

»Ujrzał i uwierzyłj 20, 8«. 
Otwórzmy oczy i my 

i patrzmy oczami wiary! 
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