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PIERWSZE CZYTANIE 
Dz 10, 34a.37–43

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 Gdy Piotr przybył do domu setnika 
Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuż-
szym wywodzie: «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 Jeruzalem. 
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 świad-
ków, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego 
zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić 
ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił 
Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy pro-
rocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego 
wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpusz-
czenie grzechów».

Chrystus został ofiarowany 
jako nasza Pascha. 
Odprawiajmy nasze święto w Panu.

K OM E N T A R Z

L I T U R G I A  S Ł O W A

  Jest jeden aspekt zmartwychwstania 
Chrystusa, na który prawie nigdy nie zwraca 
się uwagi, a który warto podkreślić – chodzi 
o Jego pokorę, pokorę, z jaką objawiał się 
Jezus zmartwychwstały. Zazwyczaj myślimy 
o zmartwychwstaniu Chrystusa w kategoriach 
zwycięstwa nad wrogami, ukazania władzy. 
Zmartwychwstanie to jest zwycięstwo miłości 
i jako takie jest czymś dyskretnym. Nie przy-
biera ono formy zemsty na prześladowcach. 
Jezus nie upokarza ich, nie pojawia się 
pośrodku nich, aby udowodnić, że byli 
w błędzie i, aby wyśmiać ich bezsilną wście-
kłość. Każda zemsta byłaby niezgodna z miło-
ścią, której Jezus chciał dać świadectwo 
w swojej męce. Jezus zachowuje się skromnie 
w chwale zmartwychwstania, tak jak w zagła-
dzie Kalwarii. Taka jest natura triumfu chrześ-
cijanina – jest to triumf pełen dobroci i pokory, 
ponieważ jest triumfem miłości!
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1 Kor 5, 7b–8a

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 Galilea.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, 
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

EWANGELIA

   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 oraz do 
drugiego ucznia, którego Jezus kochał, 
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 
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 w 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.

J 20, 1–9Dziękujcie Panu, bo jest dobry, 
bo Jego łaska trwa na wieki. 
Niech dom Izraela głosi: 
Jego łaska na wieki.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 118, 1b–2.16–17.22–23

Prawica Pana wzniesiona wysoko, 
prawica Pańska moc okazała. 
Nie umrę, ale żył będę 
i głosił dzieła Pana.

DRUGIE CZYTANIE 
Kol 3, 1–4

   Bracia: Jeśli razem z Chrystusem powsta-
liście z martwych, szukajcie tego, co w górze, 
gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po 
prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, 
nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem 
i wasze życie jest ukryte z Chrystusem 
w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze 
Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się 
w chwale.

Kamień odrzucony przez budujących 
stał się kamieniem węgielnym. 
Stało się to przez Pana 
i cudem jest w naszych oczach.

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy
lub Alleluja, alleluja, alleluja

Oto słowo Boże

Oto słowo Boże Oto słowo Pańskie

ks. Maciej Raczyński-Rożek
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Od końca
Zacznij od Zmartwychwstania
od pustego grobu
od Matki Boskiej Radosnej
wtedy nawet krzyż ucieszy
jak perkoz dwuczuby na wiosnę
anioł sam wytłumaczy jak trzeba
choć doktoratu z teologii nie ma
grzech ciężki staje się lekki
gdy się jak świntuch rozpłacze
– nie róbcie beksy ze mnie
mówi Matka Boska
to kiedyś
teraz inaczej
zacznij od pustego grobu
od słońca
ewangelie czyta się jak hebrajskie litery
od końca

     „Wtedy wszedł do wnętrza grobu także 
i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do 
grobu. Ujrzał i uwierzył.” (J 20, 8) Co ujrzeli? 
Pusty grób, rozrzucone płótna, poskładaną 
schludnie chustkę, która wcześniej owijała 
twarz zamęczonego Nauczyciela? Czy tylko 
to? Nie, moi Kochani, uczniowie ujrzeli w tej 
pustce o  wiele więcej; znaki i dowody na to, 
że każde słowo Jezusa było prawdą.

   Zwykłam kończyć felieton wierszem księdza 
Twardowskiego, do którego twórczości mam, 
jak zapewne już zdążyliście zauważyć, nieule-
czalną słabość. Dzisiejsza niedziela nie jest 
jednak zwyczajną, toteż zamiast wierszem 
zakończyć, pozwolę sobie od wiersza zacząć. 
Utwór wybrany przeze mnie i zapewne także 
napisany przez księdza Twardowskiego, 
specjalnie na tę okazję opatrzony został 
tytułem „Od końca”.

PUSTY GRÓB 

    „Zacznij od pustego grobu”, niech te słowa 
towarzyszą nam przez cały ten wspaniały, 
niezwykły dzień i dalej przez oktawę Świąt 
Wielkiej Nocy, a najlepiej przez całe życie. Bo 
to właśnie tu, w tym pustym grobie zaczęło 
się i wciąż zaczyna od nowa nasze 
zbawienie.

    ALLELUJA! 
Radosnego świętowania, Kochani!!!

Z pamiętnika
katolika ...

Tekst: Maria Paszyńska

    Za każdym razem, gdy czytam ten wiersz 
jednocześnie odczuwam dreszcz, który zwykle 
towarzyszy kiełkującej, odkrywczej myśli, 
a zaraz potem wzruszenie, szalone wzruszenie 
chwytające za gardło. Tyle prawdy w zaledwie 
siedemnastu linijkach! Tyle mądrości przeka-
zanej bez wydumanych, wzniosłych słów –  trzy

   Wszystko co dla nas ważne ma swój 
początek właśnie dziś, właśnie w tym 
pustym, kamiennym grobie.
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    „Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał.” (Mt 
28, 6) Nie ma Go. Grób jest pusty. Od tego 
zaczyna się nasza wiara, na tym oparta jest 
nasza nadzieja i od tego zaczyna się miłość, 
przekraczająca granicę śmierci. Niepohamo-
wana, niesamowita, niedająca się objąć 
ludzkim umysłem ani adekwatnie opisać 
słowami żadnego z języków, miłość Boga do 
człowieka.

od 13.03 do 10.04.2016 r. 
Aby Chrystus Zmartwychwstały napełnił 
nasze serca mocną wiarą w miłość Boga 

i nauczył nas jak przebaczać 
i przyjmować codzienne krzyże.

razy „pe”: piękno, prawda i prostota, 
kwintesencja Niedzieli Zmartwychwstania, 
sedno sposobu w jaki Stwórca porozumiewa 
się ze swoim ukochanym stworzeniem.

Niech Oblicze Twe Panie mój 
Zajaśnieje nad sługą Twym 

Niech przemieni nas Jego blask...

  Ojciec Święty Jan Paweł II gorąco 
zachęcał nas do wpatrywania się 
w Najświętsze Oblicze Pańskie, by łatwej 
uwierzyć i odpowiedzieć na Bożą miłość: 
„Drodzy Bracia i Siostry, nasze chrześci-
jańskie wspólnoty winny  stawać się pra-
wdziwymi «szkołami» modlitwy, w której 
spotkanie z Jezusem nie polega jedynie na 
błaganiu Go o pomoc, ale wyraża się też 
przez dziękczynienie, uwielbienie, adorację, 
kontemplację, słuchanie, żarliwość uczuć 
aż po prawdziwe «urzeczenie» serca”.

Kwiecień
–miesiąc czci

Najświętszego Oblicza 
Chrystusa 
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zadanie 1:  
Rozwiąż test. Litery przy poprawnych 
odpowiedziach utworzą rozwiązanie, które 
zapisz poniżej.

1. Najważniejszy dzień w kalendarzu 
liturgicznym to:

A      uroczystość Narodzenia Pańskiego
P      uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
W     uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
N      uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

2. Procesja, która następuje na
zakończenie liturgii Wigilii Paschalnej
lub rano w dniu Zmartwychwstania to:

M  gregorianka
A   rezurekcja
S   gromnica 
N   cyborium

3. Jak nazywa się świeca, która symbolizuje
Chrystusa Zmartwychwstałego?

E   roratka
T   patena
F       humerał
S      paschał 
4. Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego

kończy się:

5. 23 kwietnia 2016 r. przeżywamy:        
 I       Wielką Sobotę 
R      święto Miłosierdzia Bożego  
K      święto Przemienia Pańskiego
H      uroczystość św. Wojciecha, biskupa 

 i męczennika, głównego patrona Polski 

6. Do jakiej wsi zmierzali uczniowie o których
mowa we fragmencie Ewangelii przezna-
czonej na środę w oktawie Wielkanocy?

B    do Korozain 
P    do Betsaidy
C    do Jerozolimy
A    do Emaus

rozwiązanie:

_ _ _ _ _ _

zadanie 2:  Skreśl co drugą literę, a otrzymasz hasło.

Z   N   M   Z   A    S   R   A   T   R   W   D   Y   O   C   P   H   
K   W   J   S   H   T   F   A   S   N   A   I   W   E   B

C       w II Niedzielę Wielkanocną
N       w najbliższą niedzielę po Wielkanocy 
M       w Wielką Niedzielę 
 I         w Niedzielę Palmową

POKOLORUJ OBRAZEK

O tym, co w życiu jest 
najważniejsze… 

    Dzisiejsze święto pomaga nam znaleźć odpo-
wiedź na pytanie: Co jest najważniejsze w życiu i 
dlaczego tak jest. Ewangelia opowiada nam histo-
rię zmartwychwstania Pana Jezusa. Wczesnym 
niedzielnym rankiem Maria Magdalena zobaczy-
ła, że olbrzymi kamień, który zamykał wejście do 
grobu Pana Jezusa jest odwalony. Zaniepokoiła 
się tym i zaraz pobiegła powiedzieć o tym innym 
uczniom Pana Jezusa. Jak czytamy dalej w Ewan-
gelii do grobu przybiegli Piotr z Janem. W grobie 
nie było ciała Pana Jezusa. Piotr zobaczył tam 
tylko leżący materiał, w który był owinięty Pan 
Jezus – takie duże prześcieradło oraz chustę jaka 
owijała Jego głowę. Co ciekawe, chusta nie leżała 
razem z płótnami, ale była starannie złożona 
i położona obok (por. J 20, 6-7). Wyglądało to tak, 
jakby Pan Jezus zdjął sam z siebie to wszystko, 
ułożył starannie i nie spiesząc się wyszedł. 
Uczniowie wiedzieli, że gdyby ktoś wykradł ciało 
Pana Jezusa, to nie zadawałby sobie tyle trudu ze 
ściąganiem z niego płócien, w które był owinięty. 
Dla uczniów był to wyraźny znak, że Pan Jezus 
zmartwychwstał. Jak dowiadujemy się w dalszej 
części Ewangelii Jezus przyszedł później do swoich 
uczniów i uczennic, którzy zobaczyli, że On 
naprawdę zmartwychwstał i żyje.
     To historia o zmartwychwstaniu uczy nas tego, 
co tak naprawdę jest najważniejsze w życiu. Jak 
pamiętacie, w grobie Pana Jezusa zostały tylko 
płótna, w które owinięte było Jego ciało. Ten 
szczegół historii mówi nam coś ciekawego. Otóż 
Pan Jezus przez to mówi nam, że powinniśmy 
zdjąć z siebie płótna, chustę, czyli to wszystko, 
wokół czego często kręci się nasze życie – nowa 
gra komputerowa, wyczekiwany wyjazd na cieka-
wą wycieczkę, staranie się o jak największą liczbę 
szóstek w szkole, aby być podziwianym jako najlep-
szy; zabawa z koleżanką i kolegą, martwienie się 
zepsutą zabawką… Pan Jezus gdy zmartwych-
wstał pokazał nam, że śmierć jest tak naprawdę 
drzwiami do nieba. Przez tę śmierć kiedyś każdy 
z nas przejdzie jak przez bramę – do lepszego 
życia i świata. I zobaczcie: bogactwo, powodzenie, 
podziwianie przez innych przestają być tak 
naprawdę ważne. Po przecież nie weźmiemy tego 
ze sobą, musimy to zostawić jak płótna i chustę, 
które zostawił Pan Jezus. 

 Pan Jezus mówi do każdego z nas: pamiętaj 
o tym, że Ja jestem najważniejszy, nie przywiązuj 
się do tego, co jest nieważne. Zapraszam cię, abyś 
wybrał życie ze mną. Dzięki temu będziesz 
szczęśliwym człowiekiem, bo życie ze mną to 
radość, zadowolenie, uśmiech, i to nawet wtedy 
gdy wokół jest smutno. O tym również mówi 
nam dzisiaj apostoł Paweł, który zachęca nas, 
żebyśmy szukali tego co w górze (por. Kol 3, 1-4), 
czyli abyśmy naśladowali Pana Jezusa, zawsze 
trzymali Go za rękę i razem z Nim szli przez życie.
Pamiętajcie, dzięki temu, że Pan Jezus żyje, może-
my rozmawiać z Nim w modlitwie i powierzać 
mu swoje problemy, spotykać się z Nim w sakra-
mencie Komunii Świętej i wtedy, gdy czytamy 
Pismo Święte. Pan Jezus żyje i jest tutaj z nami, 
jest z tobą w każdej chwili twojego życia. 
W naszych sercach możemy odczuwać Jego 
obecność. To tak, jakby trzymać Pana Jezusa za 
rękę i razem z Nim iść przez życie. Cieszmy się, 
bo Pan Jezus zmartwychwstał! To jest najważniej-
sza wiadomość dla ciebie!

Homo Paschalis
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2.

3.

Rozpoczęliśmy nowennę do Miłosierdzia 
Bożego. Koronka do Miłosierdzia Bożego 
dziś o godz. 17.00, po nabożeństwie modlić 
się będziemy za zmarłych polecanych 
w wypominkach rocznych. W dni powszednie, 
aż do następnej niedzieli Koronkę do 
Miłosierdzia Bożego będziemy odmawiali po 
Mszy św. o godz. 17.00.

– zapowiedź II.

5.

9.

Po rezurekcji zapraszamy na tradycyjny posi-
łek, przygotowany przez Akcję Katolicką.

W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. spra-
wowane będą według porządku niedziel-
nego: o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 
13.00 i o 18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 
20.00. W tym dniu zbieramy ofiary do puszek 
na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego.

W najbliższym czasie sakramentalny związek 
małżeński zawrą: 

1.

W piątek, zgodnie z kan. 1251 KPK nie obo-
wiązuje post i można spożywać pokarmy 
mięsne.

8.

Tomasz Filip Szreniawski, kawaler 
z parafii tutejszej
i Dorota Maria Suchecka, panna 
z parafii tutejszej

„(...) Jezu utajony, chwalebny zadatku mego 
zmartwychwstania, 
W Tobie koncentruje się całe me życie, 
Ty mnie, Hostio, uzdalniasz do wiecznego 
kochania. 
I wiem, że mnie kochać będziesz nawzajem, 
jako swe dziecię. (...)”

Kościół przeżywa dziś uroczystość 
Zmartwychwstania Pańskiego. Jest to 
największe święto kościelne. Dziękujemy 
wszystkim, którzy wzięli udział w liturgii 
Triduum Paschalnego i przyczynili się do jej 
pobożnego przeżycia. 

Wspólnota Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Miłosiernej serdecznie zaprasza wszystkich 
parafian do wspólnej modlitwy w Niedzielę Miłosierdzia Bożego w dniu 3.04.2016 o godz. 15.00. 
W żywej obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz relikwii księdza M. Sopoćki 
modlić się będziemy, wg kolejności:
1. Koronka do Miłosierdzia Bożego z powierzanymi intencjami.
2. Litania do Miłosierdzia Bożego wg ks. M. Sopoćki.
3. Akt oddania się Miłosierdziu Bożemu.
4. Adoracja Najświętszego Sakramentu z medytacją nad słowami Pana Jezusa, skierowanymi 

do siostry Faustyny w Dzienniczku.
5. Modlitwa na rozesłanie apostołów Miłosierdzia Bożego i błogosławieństwo Najświętszym
    Sakramentem.
Przypominamy o tym, że w tym dniu można otrzymać wyjątkowy odpust zupełny pod zwykły-
mi warunkami.

4. Msze św. w dniu dzisiejszym sprawowane
będą jeszcze o godz. 8.30, 10.00, 11.30,
13.00, 18.00 i o godz. 20.00.

Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zacho-
dzących między narzeczonymi zobowiązany 
jest powiadomić kancelarię parafialną.

6. W środę, 30 marca o godz. 19.00 odbędzie 
się w wieży czwarte spotkanie biblijne 
z cyklu „Boże rozwiązania na różne sytuacje 
życiowe”. Tematem spotkania będzie „Boża 
i ludzka ekonomia”. Obejrzymy film pt. 
„Nagroda Abrahama” i będziemy rozmawiać 
na temat właściwego stosunku do pieniędzy 
i podejmowania mądrych decyzji.

Dzienniczek, 1427

Parafialna grupa 
Odnowy w Duchu Świętym 

zaprasza na

Adoracja Najświętszego Sakramentu 
z „Dzienniczkiem” św. s. Faustyny 

– szczególną Ewangelią
Miłosierdzia Bożego

Pierwszy piątek miesiąca,
1 kwietnia 2016 r.

po Mszy św. o godz. 18.00.

Parafialna grupa Odnowy w Duchu Świętym 
zaprasza na adorację Najświętszego Sakra-
mentu z „Dzienniczkiem” św. s. Faustyny –
szczególną Ewangelią Miłosierdzia Bożego
– w piątek, 1 kwietnia, po Mszy św. o 18.00.

7.

Zapraszamy do księgarenki parafialnej

EFFATY
która mieści się w prawym 
przedsionku świątyni.

Oprócz książek można tu zakupić:
● kalendarze ● świece ●
● zestawy kolędowe ●
● różańce ● medaliki ●

i inne dewocjonalia.

SPOJRZENIE 
MIŁOSIERDZIA
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