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"Głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy danej ojcom: że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa""Głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy danej ojcom: że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa""Głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy danej ojcom: że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa""Głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy danej ojcom: że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa"Dz 13, 32-33. Zmartwychwstanie Chrystusa . Zmartwychwstanie Chrystusa . Zmartwychwstanie Chrystusa . Zmartwychwstanie Chrystusa 
jest kulminacyjną prawdą naszej wiary w Chrystusa. Pierwsza wspólnota chrześcijańska wierzyła w niąjest kulminacyjną prawdą naszej wiary w Chrystusa. Pierwsza wspólnota chrześcijańska wierzyła w niąjest kulminacyjną prawdą naszej wiary w Chrystusa. Pierwsza wspólnota chrześcijańska wierzyła w niąjest kulminacyjną prawdą naszej wiary w Chrystusa. Pierwsza wspólnota chrześcijańska wierzyła w nią i przeżywała ją jako prawdę  i przeżywała ją jako prawdę  i przeżywała ją jako prawdę  i przeżywała ją jako prawdę 90 centralną, przekazaną przez  centralną, przekazaną przez  centralną, przekazaną przez  centralną, przekazaną przez 
Tradycję, jako prawdę fundamentalną, potwierdzoną Tradycję, jako prawdę fundamentalną, potwierdzoną Tradycję, jako prawdę fundamentalną, potwierdzoną Tradycję, jako prawdę fundamentalną, potwierdzoną 651 przez pisma Nowego Testamentu, przepowiadaną jako część istotna  przez pisma Nowego Testamentu, przepowiadaną jako część istotna  przez pisma Nowego Testamentu, przepowiadaną jako część istotna  przez pisma Nowego Testamentu, przepowiadaną jako część istotna 991 Misterium Paschalnego tak samo  Misterium Paschalnego tak samo  Misterium Paschalnego tak samo  Misterium Paschalnego tak samo 
jak Krzyżjak Krzyżjak Krzyżjak Krzyż:::: Chrystus zmartwychwstał, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus zmartwychwstał,    ----    PrzezPrzezPrzezPrzez śmierć swoją zwyciężył śmierć, śmierć swoją zwyciężył śmierć, śmierć swoją zwyciężył śmierć, śmierć swoją zwyciężył śmierć,    ----    Dał życie zmarłymDał życie zmarłymDał życie zmarłymDał życie zmarłym481Liturgia bizantyjska, Troparion Wielkiej Nocy....    [KKK, 638] 

PPPPIERWSZA IERWSZA IERWSZA IERWSZA NNNNIEDZIELA IEDZIELA IEDZIELA IEDZIELA WWWWIELKANOCNAIELKANOCNAIELKANOCNAIELKANOCNA    
Z Z Z Z DDDDZIEJÓW ZIEJÓW ZIEJÓW ZIEJÓW AAAAPOSTOLSKICHPOSTOLSKICHPOSTOLSKICHPOSTOLSKICHDz 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 RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPs118 
REFREN: W tym dniu wspaniałym W tym dniu wspaniałym W tym dniu wspaniałym W tym dniu wspaniałym 

wszyscy się weselmywszyscy się weselmywszyscy się weselmywszyscy 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 Z Z Z LISTU LISTU LISTU LISTU ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO PPPPAWŁA AWŁA AWŁA AWŁA AAAAPOSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO 

KKKKOLOSANOLOSANOLOSANOLOSANKol 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. 

SEKWENCJASEKWENCJASEKWENCJASEKWENCJA    
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. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJA1 Kor 5,7b-8a Alleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, Alleluja 
Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. 

Odprawiajmy nasze święto w Panu. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚW....    JJJJANAANAANAANAJ 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 pierwszy do 
grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd 
bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, 
które mówi, że On ma powstać z 
martwych. 
il.: ZMARTWYCHWSTANIE, GRECO, El (1541, Candia - 

1614, Toledo), 1596-1610, olejny na płótnie, 

275×127 cm, Museo del Prado, Madryt; 
źródło www.artrenewal.org 

ON JEST! 
Polacy kochani, 
czy wyście naprawdę nie uwierzyli w 
zmartwychwstanie Chrystusa? 
Czy naprawdę nie widzieliście, że 
Chrystus żyje? 
Dlaczego zwątpiliście, małej wiary. 
Nie bójcie się, On jest! 

Dlaczego my nie potrafimy we wszystkim 
zaufać Bogu? 

On jest moim słodkim Pelikanem, 
który umarł, 

ale nam, pisklętom, dał swoją krew. 
abyśmy jej kroplami zostali ocaleni i mieli życie. 

On odwali kamień z mego serca, 
abym wyszedł z własnego grobu, gdzie cuchnie, 

i abym zażył wolności, 
abym nie chodził smutny jako ci, którzy wiary nie mają. 

Dlaczego więc przerażają mnie te kamyki zwątpienia? 
Przecież, gdy przyjdzie wiosna, 
na kamieniach ludzkiej drogi krzyżowej zakwitną znów delikatne kwiatki. 

Gdy raz spotkasz Chrystusa Zmartwychwstałego, 
gdy raz z ufnością spojrzysz Mu w oczy, 
nie wytrzymasz i wyrwie się z serca zawołanie: 

- Rabbuni! Nauczycielu kochany! 
Gdy raz wyznasz za Piotrem: 

Panie, do kogo my pójdziemy…? 
Panie, przecież Ty wszystko wiesz, 

Ty wiesz, że Cię kocham! 
Zobaczysz, jakie to wszystko proste. 
Zobaczysz, z jakim hukiem spadnie kamień z serca, który Cię przygniatał. 

Zobacz raz świat przez Chrystusa! 
Zobaczysz, jak to wszystko się zmienia. 

a On? 
On JEST!On JEST!On JEST!On JEST!    

ZAWITKOWSKI, Józef, bp (ur. 1938, Żdżary), z „Kto nam odwali ten kamień?”, fragm., 20.IV.1992 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 24.III (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. 

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

 30.III (niedziela): Druga niedziela Wielkanocy - ŚWIĘTO BOŻE-
GO MIŁOSIERDZIA 

 Po Mszach św. Koronka do Bożego Miłosierdzia. 
 Wielkanocne spotkanie Rady Parafialnej po sumie na 

plebanii. 
 Księża (a wraz z nimi redakcja i wszyscy Parafianie), skła-

dają bardzo serdeczne BBBóóóggg   zzzaaapppłłłaaaććć !!! tym, którzy sprawili, że 
święta Zmartwychwstania Pańskiego w naszej parafii mogą 
być godnie sprawowane i obchodzone. W szczególności: 

 za wszystkie ofiary na kwiaty do Ciemnicy i Grobu 
Pańskiego. Dzięki nim nasze ołtarze zostały pięknie 
udekorowane! 

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

 mieszkańcowi wsi Piaski za podwożenie księdza na poś-
więcenie pokarmów na wioskach (w przyszłym roku o 
spełnienie tej funkcji Księżą poproszą mieszkańców 
Cieciszewa). 

 za wszystkie dary złożone jako JAŁMUŻNA POSTNA, a 
wypływające z dobroci serca. Są one wielkim wsparciem 
dla najbardziej potrzebujących! 

 W czasie wakacji planowane są, ze względu na ilość 
chętnych, dwa obozy dla dzieci i młodzieży. Pierwszy - pod 
kierownictwem ks. Marcina - 1-15.VIII nad jeziorem 
Zdworskim (koszt 650- zł.); drugi – pod kierownictwem 
p. Jolanty Kornaszewskiej, katechetki - 9-22.VIII w 
Bieszczadach (koszt 700,- zł.). Zainteresowanych prosimy o 
zapisywanie się u kierowników obozów. 

 CARITAS Archidiecezji Warszawskiej apeluje, by w rozlicze-
niach podatkowych przekazać na jej rzecz 1% podatku, i tym 
samym wesprzeć akcje niesienia pomocy najuboższym. 
Szczegóły w ulotkach na stolikach z tyłu kościoła. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Tomasz SERAFIN, kawaler z Brześc, parafia tutejsza 

i Małgorzata Iwona LANKIEWICZ, panna z parafii św. Sta-
nisława w Sobikowie. 

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

OD ŚMIERCI … 
STACJA XIII: JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA 
Śpiewam pieśń 
o ofierze 
Śpiewam pieśń 
o ukrzyżowanej Winnicy. 

O, ciernista Głowo 
Krwawiącej Winnicy! 

Cóż mam uczynić 
Aby ulżyć Twojej krwi? 

Pomóżcie mi 
prostaczkowie 

Pomóżcie mi 
Mędrcy 

Uciekli Apostołowie, 
Uciekli wszyscy uczniowie 

Pozostały tylko kobiety, 
ścieżki żałobne i zawodzące. 

I pozostał Jan, poeta. 
Gdy zdejmę moją Winnicę z krzyża, 
Ostrożnie złożymy jej ciało 
Na naszym płaczu 
Jak na całunie. 

Na płaczu moim 
Kobiety i poety. 

BRANDSTAETTER, Roman (1906, Tarnów - 1987, Poznań) 

STACJA XIV: JEZUS ZŁOŻONY W GROBIE 
Na wszystkich stacjach drogi krzyżowej 
Byłem jedynie gapiem. 

Na żadnej stacji drogi krzyżowej 
W niczym Ci nie pomogłem. 

Raczej Twój krzyż czyniłem 
cięższym 

Przez swoją oschłość, 
Swoje tchórzostwo, 
Swoją niewiarę… 

A Ty się za mną ciągle oglądasz, 
Ciągle miłujesz, ciągle mi ufasz. 

Dręczony, zabity, w grobie złożony - 
Ożyj nam Chryste! 

Jeszcze za życia zmartwychwstać w 
Tobie - 

Pomóż nam Chryste! 
Potrzebny jak woda, powietrze i 

chleb - 
Bądź z nami Chryste! 

Dobry prawdziwie bez granic - 
Zawsze wybacz nam Chryste! 

RIABININ, Sergiusz (1918, Mariupol -1997, Lublin) 
il.: DROGA KRZYŻOWA, FÜHRICH, Joseph von (1800, Chrastava – 1876, Wiedeń), 1844-6, kopia z 
kościoła św. Jana Nepomuka we Wiedniu, kościół św. Otmara, Wiedeń; źródło www.othmar.at 

DO ŻYCIA … 
10.IV.1955, niedziela: Valde mane odprawi-
liśmy rezurekcję w naszej kapliczce: bez 
procesji, natomiast z Jutrznią śpiewaną i 
Te Deum. I te święta spędziliśmy wspól-
nie: i w kaplicy, i przy stole, i w czasie 
popołudniowych „posiedzeń”. Było wiele 
śpiewu i radości na piętrze, głęboka cisza 
i powaga na parterze i na drugim piętrze. 
Ludzie, których pozbawiono radości 
religijnych, siedzą jak ptaki z podwiąza-
nymi skrzydłami. Żal nam tych ludzi. 
Zaryzykowałem powiedzieć dziś zastępcy, 
który mnie odwiedził: „Życzę Panu wiele 
pogody i radości”. – Odpowiedział szep-
tem: „Dziękuję”. Na dole, schodząc na 
ogród, powiedziałem „starszemu panu”: 
„Daj Boże, zdrowie”. Usłyszałem też 
odpowiedź: „Dziękuję”. Zatrzymaliśmy się 
nieco przy stoliku dyżurnego. Zachęca-
liśmy go, aby bronił się przed smutkiem, 
bo nie wypada zwycięzcom, aby mieli 
takie miny pogrzebowe. Zresztą, na świecie wszystko zmartwychwstaje. 
Trzeba zachować wolę życia. Uśmiechnął się z aptekarską ostrożnością. 
Moi towarzysze doli są pełni pogody i wesela. Słyszę ich śpiewne głosy. 
Siostra kręci się po korytarzu i nuci sobie, O Filii et filiæ, Rex cælestis, Rex 
gloriæ, ex morte resurrexit hodie, Alleluja. – A ksiądz zadowolony, że już jest „w 
domu”, a nie w klinice, podejmuje coraz to nową pieśń Zmartwychwstania. 
Gdy Chrystus zmartwychwstał, objawił tyle możliwości przed ludźmi, że już 
jest nam wszystko jedno, w jakiej obecnie jesteśmy sytuacji. Wiemy, że są 
przed nami wszystkie możliwości. A kto „wszystko może w Tym, który 
umacnia”, nie pamięta o tym, co jest dziś. 
11.IV.1955, poniedziałek: Alleluja, gauisi sunt discipuli, viso Domino. Radość to 
znamienna pieśń czasu Zmartwychwstania. Bo już „wykonało się”J 19, 30. Bo 
wyrok, który wisiał nad ludźmi, został zniszczony. Bo Chrystus na śmierć 
skazany, już więcej nie umiera. Bo to, co od założenia świata groziło 
Synowi Bożemu, już Mu więcej nie grozi. Bo gniew Ojca nad Synem ustał. 
Bo straszne wizje męki, które Syn miał przed oczyma, od czasu rajskiej 
zapowiedzi, już się rozwiały. Bo ciosy i policzki więcej nie spadną na Boga 
Człowieka. Bo to okropieństwo całe już minęło… 
Alleluja, Alleluja! 
WYSZYŃSKI, Stefan, kard. (1901, Zuzela – 1981, Warszawa), „Zapiski więzienne”, fragm., Prudnik Śl. 
il.: ON ŻYJE!, DEWEY, Simon (ur. 1962, Londyn), 2001; źródło www.christcenteredmall.com 

Gloria Victis! Naszym Pasterzom i wszystkim Parafianom 
życzymy wszelkiej radości ze spotkania Pana 

 w radości Zmartwychwstania REDAKCJA 

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

MMMM S Z E  S Z E  S Z E  S Z E  

ŚŚŚŚW IW IW IW IĘĘĘĘTETETETE  
dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (Pt – Sb) 
tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 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 
KKKK A N CE L A R IA  A N CE L A R IA  A N CE L A R IA  A N CE L A R IA  

PPPP A R A FIA LN AA R A FIA LN AA R A FIA LN AA R A FIA LN A  
niedziele i święta: nieczynna 

KKKK SISISISIĘŻĘŻĘŻĘŻAAAA  Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ 
 
 


