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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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4.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. 

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

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

W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. 
sprawowane będą według porządku nie-
dzielnego: 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 następną niedzielę, 19 kwietnia
Wspólnota Bożego Miłosierdzia serde-
cznie zaprasza wszystkich pragnących 
zanurzyć się w Bożym Miłosierdziu do 
wspólnej modlitwy o godz. 15.00., zakoń-
czonej aktem oddania się Bożemu Miło-
sierdziu.

W piątek, zgodnie z przepisem kan. 1251 
KPK nie obowiązuje post i można spoży-
wać pokarmy mięsne.

od 12.04.2020 do 10.05.2020

Módlmy się o uwolnienie świata
od pandemii koronawirusa.

Niech Zmartwychwstały napełni nas 
wiarą i męstwem, abyśmy mogli 
sprostać wszelkim wyzwaniom

w tym trudnym okresie.

K O M E N T A R Z
 Czy naprawdę znasz sprawę Jezusa        

z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem 
Świętym i mocą? - Pyta mnie dzisiaj św. 
Paweł. Czy mogę w ten szczególny dzień 
powiedzieć, że jestem świadkiem życia, 
które On ukazał? Życia rodzącego się z te-
go co trudne i bolesne, z cierpienia i 
wierności, aż po krzyż.

Być świadkiem oznacza, być zanurzonym 
w rzeczywistość, którą chce się dzielić        
z innymi. Do tego zaprasza mnie dzisiaj 
Chrystus. Zgodzić się i przyjąć trud tego co 
jest, co może wydawać się „umieraniem”. 
To droga, na której mam odwagę biec          
w stronę grobu, w poszukiwaniu żyjącego 
Jezusa. Podążać nią, oznacza uwierzyć 
nadziei, że umierając dla wielu spraw tego 
świata, mogę odkryć życie ukryte z Chry-
stusem w Bogu. 

6.

5.

PIERWSZE CZYTANIE 
Dz 10, 34a. 37-43

Czytanie z Dziejów Apostolskich: Gdy Piotr 
przybył do domu setnika Korneliusza w Ceza-
rei, przemówił w dłuższym wywodzie: «Wiecie, 
co się działo w całej Judei, począwszy od Ga-
lilei, 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 uzdra-
wiając 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 świadków, 
którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmar-
twychwstaniu. 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, przez
Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 118 (117), 1b-2. 16-17. 22-23

W tym dniu wspaniałym wszyscy się 
weselmy Albo: Alleluja
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 żyć będę * 
i głosić dzieła Pana.
Kamień odrzucony przez budujących * 
stał się kamieniem węgielnym. 
Stało się to przez Pana * 
i cudem jest w naszych oczach.

DRUGIE CZYTANIE 
Kol 3, 1-4

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Kolosan: Bracia: Jeśli razem z Chrystusem 
powstaliście z martwych, szukajcie tego, co
w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiada-
jący po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w gó-
rze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bo-
wiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem

1 Kor 5, 6b-8
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Czyż nie wiecie, że 
odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? 
Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali 
nowym ciastem, bo przecież przaśni je-
steście. Chrystus bowiem został złożony       
w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto 
odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu      
starego kwasu złości i przewrotności, lecz na 
przaśnym chlebie czystości i prawdy.

Oto słowo Boże 

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. Mario, ty 
powiedz, coś w drodze widziała? Jam 
Zmartwychwstałego blask chwały ujrza-
ła. Żywego już Pana widziałam, grób 
pusty, I świadków anielskich, i odzież, i 
chusty. Zmartwychwstał już Chrystus, 
Pan mój i nadzieja, A miejscem spotka-
nia będzie Galilea. Wiemy, żeś zmartwy-
chwstał, że ten cud prawdziwy, O Królu 
Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

śPIEW PRZED EWANGELIł 
1 Kor 5, 7b-8a

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

Zamiast poniższej Ewangelii można odczytać 
Ewangelię z Wigilii Paschalnej. Wieczorem    
w czasie Mszy można odczytać Ewangelię 
Łk 24, 13-35 ze środy w oktawie Wielkanocy.

EWANGELIA
J 20, 1-9

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: 
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym ra-
nkiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Ma-
gdalena udała się do grobu i zobaczyła ka-       
mień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i 
przybyła do Szymona Piotra oraz do drugie-
go 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 na-
chylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie 
wszedł do środka. Nadszedł potem także 
Szymon Piotr, idący za  nim.  Wszedł  on   do

w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, 
wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

Oto słowo Boże 

Albo do wyboru:

Specjalny odpust 
zupełny 

Papież Franciszek mocą władzy kluczy i 
komunii świętych (obcowania świętych) 
udziela odpustu zupełnego wszystkim 
wiernym zarażonym koronawirusem, 
objętym kwarantanną, niewychodzącym    
z domu, umierającym z powodu tej cho-
roby, osobom spieszącym im z pomocą i 
służbie zdrowia, a także wszystkim wier-
nym modlącym się za chorych i o ustanie 
epidemii.

Nowością jest tutaj to, że nie ma konie-
czności wypełnienia zwykłych warunków 
(spowiedź święta i komunia sakramen-
talna). Wystarczy pragnienie ich odbycia, 
gdy będzie to możliwe. Jeśli nie będzie 
nigdy możliwe, bo ktoś umrze, może pójść 
od razu do nieba.

Aby go uzyskać dla siebie lub dla zmar-
łego (nie można za żywą osobę), należy 
ponadto za pośrednictwem mediów łą-
czyć się z nabożeństwami lub samemu 
odmówić Różaniec, Drogę Krzyżową czy 
inne modlitwy. Konieczne jest też wyrze-
czenie się przywiązania do jakiegokolwiek 
grzechu. Ten warunek nie oznacza bez-
grzeszności i "cudownego" wyzbycia się 
przywiązań, ale pragnienie niegrzeszenia 
w jakikolwiek sposób. Nie chodzi tutaj        
o słabość, czy nawet nałóg, z którego mi-
mo prób człowiek nie może się wyzwolić,
ale o świadome, z premedytacją popeł-
nianie drobnych grzechów.

Ks. Maciej Czapliński 

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.

Oto słowo Pańskie

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
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radości.

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

   Na przełomie lat 60 i 70-tych XX w. z ini-
cjatywy wilanowskiej rodziny państwa Sa-
dowskich, Koła Łowieckiego Wilanów, któ-
remu przewodniczył pan Stanisław Witko-
wski, znakomity wilanowski krawiec, wspar-
tych przez Polski Związek Łowiecki, redakcję 
czasopisma „Łowiec Polski” i rzeszę my-
śliwych, leśników i kynologów, na grobie tym 
postawiono nowy, wykonany z piaskowca 
pomnik oraz ogrodzenie spięte kutymi 
łańcuchami. Na wierzchu umieszczona zo-
stała granitowa płyta z wypisanymi nazwi-
skami, którą zdobi, odlany w brązie, my-
śliwski złom. Na początku była to potrójna 
mogiła, do dzisiejszego dnia zachowała się 
tylko środkowa jej część. 

   Białowieskie żubry dość dobrze przetrwały 
czasy II wojny światowej. Pomyślny rozwój 
hodowli w pierwszych latach powojennych 
pozwolił w 1952 r. na wypuszczenie pier-
wszych osobników poza teren rezerwatu 
zamkniętego. Pod koniec 2017 r. naliczono    
w Polsce na wolności w pięciu stadach 1635 
osobników. Poza tym ponad 200 osobników 
żyje w strefach zamkniętych. Dzieło życia Ja-
na Sztolcmana jest kontynuowane przez 
polskich przyrodników z wielkim powodze-
niem.

Żródła:
Nowa Encyklopedia Powszechna PWN 1937
Słownik Biologów Polskich, Warszawa PWN 
1987   
Danuta Merska z d. Królak – „Cmentarz Wi-
lanowski”  
Piotr Daszkiewicz* – „W osiemdziesiątą ro-
cznicę zapoczątkowania przez Polskę mię-
dzynarodowej akcji ratowania żubra. 
Wystąpienie Jana Sztolcmana na I Między-
narodowym Kongresie Ochrony Przyrody 
w Paryżu”.
Informacje od pani Barbary Rowickiej z Wi-
lanowa                                                                                          
Dokumenty USC z archiwum  warszawskiej 
parafii Męczeństwa Świętego Jana Chrzci-
ciela                                                                                             
Projekt „Kraina Żubra” – Ochrona żubra 
w Puszczy Białowieskiej                                                                              
Jan Sztolcman – „Nad Nilem Niebieskin”
Janusz Domaniewski – „Jan Sztolcman 1854 
– 1928”
Adam Langowski – „Polowania braci Siera-
kowskich w Montresorze”
Memorabilia Zoologica - Z dziejów Gabinetu
Zoologicznego; korespondencja Jana Sztol-
cmana (1854-1928)
Numer specjalny „Łowcy Polskiego” nr 19
z dnia 12 maja 1928
„Łowiec Polski” – rocznik 1899
Informacje i materiały od pana Leszka Sze-
wczyka                                                                                                 
Dokumenty z Archiwum Muzeum i Instytutu
Zoologii Polskiej Akademii Nauk

* Dr Daszkiewicz jest biologiem, historykiem
nauki, pracownikiem Musee National d’Histo-
ire Naturelle w Paryżu. Krzysztof Kanabus 

Związani z Wilanowem

Jan Sztolcman - cz. 5 

stusa i składano eucharystyczną ofiarę pra-
wdziwego Baranka (por. Orędzie pa-
schalne) – Syna Bożego. A ostatecznie 
przybrało formę trzydniowego obchodu tzw. 
Triduum Paschalnego, poprzedzonego 
czterdziestodniowym okresem przygotowa-
nia (wielki post) i kontynuowanego radosną 
celebracją pięćdziesięciu dni okresu wiel-
kanocnego aż do święta Zesłania Ducha 
Świętego

  Święto rozwinęło się od święta obchodzo-
nego w duchu i prawdzie (J 4,24) w ramach 
żydowskich obrzędów Pesach. Następnie, 
po oddzieleniu Kościoła od Synagogi, stało 
się prostym dorocznym świętem poprzedzo-
nym jednym lub kilkoma dniami postu, spra-
wowanym jako całonocne czuwanie (Wigilia 
Paschalna), w czasie którego opowiadano 
historię zbawienia zwieńczoną w wydarze-
niach paschalnych z udziałem  Jezusa  Chry-

-------
-------

->

Wspólnota Miłosierdzia Bożego
 i Matki Bożej Miłosiernej 

Z Dzienniczka 
siostry Faustyny

KOSMOS UWIELBIA MIŁOSIERDZIE BOŻE

Bądź uwielbiany Stwórco nasz i Panie,
Wszechświecie cały, uwielbiaj Pana w po-
korze, Dziękuj swemu Stwórcy, na ile cię sił 
stanie, I wysławiaj Jego niezajęte miłosier-
dzie Boże.

Pójdź ziemia cała w swej zieleni,
Pójdź i niezgłębione morze, Niech twa 
wdzięczność w miłą pieśń się zmieni,
I śpiewa, jak wielkie jest miłosierdzie Boże.

Pójdź słońce piękne, promieniste,
Pójdźcie i przed Nim jasne zorze,
Łączcie się w jeden hymn, niech wasze 
głosy czyste, Zgodnie wyśpiewują wielkie 
miłosierdzie Boże.

Pójdźcie góry i doliny, szumne lasy i 
gęstwiny, Pójdźcie śliczne kwiaty w rannej 
porze,Niechaj zapach wasz jedyny,
Wysławia, wielbi, miłosierdzie Boże.

Pójdźcie ziemi wszystkie, śliczności,
Którym człowiek nadziwić, się dosyć nie 
może, Pójdźcie wielbić Boga w swej 
zgodności, Wysławiając niepojęte miłosie-
rdzie Boże.

Pójdź piękno całej ziemi niezatarte,
I uwielbiaj Stwórcę swego w wielkiej 
pokorze,Bo wszystko jest w Jego miło-
sierdziu zawarte, Wszystko potężnym gło-
sem woła, jak wielkie jest miłosierdzie Boże.

Lecz ponad wszystkie te piękności,
Milszym jest dla Boga uwielbieniem,
Dusza niewinna i pełna dziecięcej ufności,
Która przez łaskę ściśle jednoczy się z Nim. 

(Dz 1750)

Wielkanoc 2020
   Zmartwychwstanie Chrystusa jest fundamentalną prawdą naszej wiary, jak mówi Święty 
Paweł (por. 1 Kor 15, 13-14). Poprzez ten fakt Bóg zainaugurował życie przyszłego świata i 
oddał je do dyspozycji ludzi.
    Wielkanoc w religii chrześcijańskiej pojawiła się po soborze nicejskim w 325 roku. Na tym 
soborze, zwołanym przez cesarza Konstantyna Wielkiego, ustanowiono datę Wielkiej Nocy, 
którą ustalono na pierwszą niedzielę po wiosennej pierwszej pełni Księżyca. Było to 
przedłużenie zasad lunarnych, na których opierał się używany ówcześnie kalendarz juliański, 
a także kalendarz żydowski, który z kolei tak de facto był kalendarzem lunarno-solarnym. 

Zmartwychwstanie Chrystusa
Obraz Gaudenzio Ferrari (1475–1546)

National Gallery w Londynie Zapomniany rodowód Jana Pawła II

   Jan Paweł II wiedział, że „jest związany         
z parafią czaniecką przez swoich przodków”.
   Jako młody ksiądz z dumą wspomniał na 
kazaniu o swoim pradziadku, wodzącym 
pielgrzymki na Kalwarię. Radował się, że 
wielu czanieckich Wojtyłów, prostych chło-
pów, jego krewnych było śpiewakami koś-
cielnymi.
   O swoich krewnych, pobożnych śpiewa-
kach kalwaryjskich przypomniał także w San-
ktuarium Maryjnym w Kalwarii Zebrzydo-
wskiej:
   „Podobno mój pradziadek i dziadek rodem 
z Czańca byli przewodnikami kalwaryjskimi.” 
   Także, jako Ojciec Święty – Jan Paweł II 
nie zapomniał o swoim rodowodzie. W dniu 
16 października 1980 roku w Rzymie, 
zwracając się do pielgrzymów z Żywca, 
powiedział:
   „(…) Przybywając tutaj, przynosicie ze 
sobą żywą pamięć tej krainy, w którą jeste-
ście wrośnięci, w pobliżu Soły i wzdłuż jej 
górnego biegu, pomiędzy pasmami Beski-
dów, z tylu różnych miejscowości, poczy-
nając od sławnego i historycznego miasta 
Żywca – ku południowi, a także i ku północy. 
To wszystko są strony, z którymi jestem i ja 
również zrośnięty, i z których nie zostałem 
wykorzeniony.
   I dlatego też wasza obecność w dniu 
dzisiejszym odsłania  jak  gdyby  we  mnie  te 

  Czaniec, to mała wioska u podnóża 
Palenicy, oddalona od Wadowic 17 kilome-
trów. Gniazdo rodziny Wojtyłów.
– Patrzę, a od gór, od Palenicy, przez nasze
skoszone pole ktoś idzie. Z plecakiem na
plecach – to pewnie turysta – pomyślałem. I
ten turysta przyszedł prosto do naszego
domu. Wędrował górami, z gór zszedł.
Wiedział, które pole nasze i przywędrował
prosto do nas. To był ksiądz Karol Wojtyła –
wspomina Franciszek Wojtyła, dziś mieszka-
niec Andrychowa.

 Dali mu krewni kwaśnego mleka, chleba       
z serem.
– Skrzepił się – mówi Ludwika Wojtyła – i
poszedł dalej.

 Powszechnie wiadomo, że święty Jan Pa-
weł II urodził się w Wadowicach. Mniej znany 
jest fakt, że jego ojciec przyszedł na świat       
w Lipniku. Ale niewiele osób wie, że dziadek 
Papieża – Maciej Wojtyła był kmieciem ze wsi 
Czaniec. I on to właśnie agricola ex Czaniec, 
czyli rolnik z Czańca, przeniósł się z wioski 
Czaniec do wsi Lipnik, bliżej Bielska. Tutaj dał 
się też poznać, jako sartor ex Czaniec, 
krawiec z Czańca.

 W Lipniku, dzisiaj dzielnicy Bielska-Białej, 
urodził się jego syn – Karol Wojtyła, ojciec 
Jana Pawła II.

 Reszta rodziny została w Czańcu.
   Chłopskość Jana Pawła II nie jest podkre-
ślana przez biografów. Niewielu o tym wspo-
mina tak wyraźnie, jak czyni to amerykański 
biograf Tad Szulc:
   „Przodkowie Karola Wojtyły wywodzili się      
z dumnych, niezależnych rolników i górali po-
łudniowo-wschodniej Galicji, mówiących me-
lodyjnym, archaicznym dialektem i pieczoło-
wicie pielęgnujących stare obyczaje”.

 I dalej:
   „Wywodzący się z chłopów Wojtyła dosko-
nale zna ludzi uprawiających rolę i żyjących    
w nędzy w kurnych chatach. Jeszcze w po-
przednim pokoleniu jego rodzina prowadziła 
gospodarstwo, toteż i on sam mocno tkwi 
korzeniami w chłopstwie”.

korzenie, z których wspólnie wyrastamy. Są 
to korzenie tej ziemi, a także tego Kościoła, 
który jest dla nas Chrystusem żyjącym w lu-
dziach tej ziemi”.
   Jan Paweł II wiedział, że „jest związany         
z parafią czaniecką przez swoich przodków”.
   Jako młody ksiądz z dumą wspomniał na 
kazaniu o swoim pradziadku, wodzącym 
pielgrzymki na Kalwarię. Radował się, że 
wielu czanieckich Wojtyłów, prostych chło-
pów, jego krewnych było śpiewakami koś-
cielnymi.
   O swoich krewnych, pobożnych śpiewa-
kach kalwaryjskich przypomniał także w San-
ktuarium Maryjnym w Kalwarii Zebrzydo-
wskiej:
   „Podobno mój pradziadek i dziadek rodem 
z Czańca byli przewodnikami kalwaryjskimi.” 
   Także, jako Ojciec Święty – Jan Paweł II 
nie zapomniał o swoim rodowodzie. W dniu 
16 października 1980 roku w Rzymie, zwra-
cając się do pielgrzymów z Żywca, powie-
dział:
   „(…) Przybywając tutaj, przynosicie ze 
sobą żywą pamięć tej krainy, w którą jeste-
ście wrośnięci, w pobliżu Soły i wzdłuż jej 
górnego biegu, pomiędzy pasmami Beski-
dów, z tylu różnych miejscowości, poczy-
nając od sławnego i historycznego miasta 
Żywca – ku południowi, a także i ku północy. 
To wszystko są strony, z którymi jestem i ja 
również zrośnięty, i z których nie zostałem 
wykorzeniony.
   I dlatego też wasza obecność w dniu 
dzisiejszym odsłania jak gdyby we mnie te 
korzenie, z których wspólnie wyrastamy. Są 
to korzenie tej ziemi, a także tego Kościoła, 
który jest dla nas Chrystusem żyjącym w lu-
dziach tej ziemi”.
   „Zapomniany rodowód Jana Pawła II” to 
opowieść o zwyczajnych ludziach, ich go-
dnym, pracowitym i pełnym skromności ży-
ciu. To próba rekonstrukcji portretu przodków 
Karola Wojtyły. Z tego zbiorowego portretu 
wyłania się obraz prostego ludu. Przodkowie 
Karola Wojtyły – Papieża Jana Pawła II nie 
należeli do możnych tego świata. Na doda-
tek, jak podaje Jan Stanisław Bystroń, ba-
dacz obyczajów w dawnej Polsce, w minio-
nych czasach wyśmiewano ubogich górali, 
ich gwarę i ubiór, zwłaszcza chodaki skó-
rzane i brak obycia ze stosunkami miejskimi. 
  Trudno jest pisać książkę z okruchów 
wspomnień, skąpych przekazów, gdy brak 
dokumentów i pamięć nie sięga w daleką 
przeszłość. A jednak z kilkuzdaniowych 
informacji utrwalonych w ludzkiej pamięci 
podjęłam próbę odtworzenia dziejów rodziny, 
z której wywodzi się największy z Polaków. 
Podczas pobytów w Czańcu korzystałam      
z gościnności pani Weroniki Kolber (z domu 
Wojtyła) wędrowałam po malowniczym 
Czańcu  i odwiedzałam  krewnych Ojca 
Świętego. 
 Przyjmowana byłam niezwykle serdecznie.    

Barbara Olak

Pamiątkowa fotografia slubna corki Franciszka Wojtyły, 
ukochanego krewnego Ojca świętego.

Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!
   Pan Bóg nigdy nie przestanie nas zadziwiać. Tylko On umie to sprawić, byśmy w czasie, 
kiedy musimy być daleko, byli znacznie bliżej. Bliżej Niego. Bliżej Chrystusa. Wraz
z WielkaNocą przychodzi do nas Wielka Nadzieja. Jezus mówi:

JAM JEST – w Twoim lęku i niepokoju.
JAM JEST – w Twojej codzienności.

JAM JEST – w Twoim trudzie i radości.
JAM JEST – w Twoim oczekiwaniu.

JA JESTEM Zmartwychwstanie i Życie. 
ODWAGI! JA JESTEM z Tobą przez wszystkie dni aż do skończenia świata!
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Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

   Na przełomie lat 60 i 70-tych XX w. z ini-
cjatywy wilanowskiej rodziny państwa Sa-
dowskich, Koła Łowieckiego Wilanów, któ-
remu przewodniczył pan Stanisław Witko-
wski, znakomity wilanowski krawiec, wspar-
tych przez Polski Związek Łowiecki, redakcję 
czasopisma „Łowiec Polski” i rzeszę my-
śliwych, leśników i kynologów, na grobie tym 
postawiono nowy, wykonany z piaskowca 
pomnik oraz ogrodzenie spięte kutymi 
łańcuchami. Na wierzchu umieszczona zo-
stała granitowa płyta z wypisanymi nazwi-
skami, którą zdobi, odlany w brązie, my-
śliwski złom. Na początku była to potrójna 
mogiła, do dzisiejszego dnia zachowała się 
tylko środkowa jej część. 

   Białowieskie żubry dość dobrze przetrwały 
czasy II wojny światowej. Pomyślny rozwój 
hodowli w pierwszych latach powojennych 
pozwolił w 1952 r. na wypuszczenie pier-
wszych osobników poza teren rezerwatu 
zamkniętego. Pod koniec 2017 r. naliczono    
w Polsce na wolności w pięciu stadach 1635 
osobników. Poza tym ponad 200 osobników 
żyje w strefach zamkniętych. Dzieło życia Ja-
na Sztolcmana jest kontynuowane przez 
polskich przyrodników z wielkim powodze-
niem.

Żródła:
Nowa Encyklopedia Powszechna PWN 1937
Słownik Biologów Polskich, Warszawa PWN 
1987   
Danuta Merska z d. Królak – „Cmentarz Wi-
lanowski”  
Piotr Daszkiewicz* – „W osiemdziesiątą ro-
cznicę zapoczątkowania przez Polskę mię-
dzynarodowej akcji ratowania żubra. 
Wystąpienie Jana Sztolcmana na I Między-
narodowym Kongresie Ochrony Przyrody 
w Paryżu”.
Informacje od pani Barbary Rowickiej z Wi-
lanowa                                                                                          
Dokumenty USC z archiwum  warszawskiej 
parafii Męczeństwa Świętego Jana Chrzci-
ciela                                                                                             
Projekt „Kraina Żubra” – Ochrona żubra 
w Puszczy Białowieskiej                                                                              
Jan Sztolcman – „Nad Nilem Niebieskin”
Janusz Domaniewski – „Jan Sztolcman 1854 
– 1928”
Adam Langowski – „Polowania braci Siera-
kowskich w Montresorze”
Memorabilia Zoologica - Z dziejów Gabinetu
Zoologicznego; korespondencja Jana Sztol-
cmana (1854-1928)
Numer specjalny „Łowcy Polskiego” nr 19
z dnia 12 maja 1928
„Łowiec Polski” – rocznik 1899
Informacje i materiały od pana Leszka Sze-
wczyka                                                                                                 
Dokumenty z Archiwum Muzeum i Instytutu
Zoologii Polskiej Akademii Nauk

* Dr Daszkiewicz jest biologiem, historykiem
nauki, pracownikiem Musee National d’Histo-
ire Naturelle w Paryżu. Krzysztof Kanabus 

Związani z Wilanowem

Jan Sztolcman - cz. 5 

stusa i składano eucharystyczną ofiarę pra-
wdziwego Baranka (por. Orędzie pa-
schalne) – Syna Bożego. A ostatecznie 
przybrało formę trzydniowego obchodu tzw. 
Triduum Paschalnego, poprzedzonego 
czterdziestodniowym okresem przygotowa-
nia (wielki post) i kontynuowanego radosną 
celebracją pięćdziesięciu dni okresu wiel-
kanocnego aż do święta Zesłania Ducha 
Świętego

  Święto rozwinęło się od święta obchodzo-
nego w duchu i prawdzie (J 4,24) w ramach 
żydowskich obrzędów Pesach. Następnie, 
po oddzieleniu Kościoła od Synagogi, stało 
się prostym dorocznym świętem poprzedzo-
nym jednym lub kilkoma dniami postu, spra-
wowanym jako całonocne czuwanie (Wigilia 
Paschalna), w czasie którego opowiadano 
historię zbawienia zwieńczoną w wydarze-
niach paschalnych z udziałem  Jezusa  Chry-

-------
-------

->

Wspólnota Miłosierdzia Bożego
 i Matki Bożej Miłosiernej 

Z Dzienniczka 
siostry Faustyny

KOSMOS UWIELBIA MIŁOSIERDZIE BOŻE

Bądź uwielbiany Stwórco nasz i Panie,
Wszechświecie cały, uwielbiaj Pana w po-
korze, Dziękuj swemu Stwórcy, na ile cię sił 
stanie, I wysławiaj Jego niezajęte miłosier-
dzie Boże.

Pójdź ziemia cała w swej zieleni,
Pójdź i niezgłębione morze, Niech twa 
wdzięczność w miłą pieśń się zmieni,
I śpiewa, jak wielkie jest miłosierdzie Boże.

Pójdź słońce piękne, promieniste,
Pójdźcie i przed Nim jasne zorze,
Łączcie się w jeden hymn, niech wasze 
głosy czyste, Zgodnie wyśpiewują wielkie 
miłosierdzie Boże.

Pójdźcie góry i doliny, szumne lasy i 
gęstwiny, Pójdźcie śliczne kwiaty w rannej 
porze,Niechaj zapach wasz jedyny,
Wysławia, wielbi, miłosierdzie Boże.

Pójdźcie ziemi wszystkie, śliczności,
Którym człowiek nadziwić, się dosyć nie 
może, Pójdźcie wielbić Boga w swej 
zgodności, Wysławiając niepojęte miłosie-
rdzie Boże.

Pójdź piękno całej ziemi niezatarte,
I uwielbiaj Stwórcę swego w wielkiej 
pokorze,Bo wszystko jest w Jego miło-
sierdziu zawarte, Wszystko potężnym gło-
sem woła, jak wielkie jest miłosierdzie Boże.

Lecz ponad wszystkie te piękności,
Milszym jest dla Boga uwielbieniem,
Dusza niewinna i pełna dziecięcej ufności,
Która przez łaskę ściśle jednoczy się z Nim. 

(Dz 1750)

Wielkanoc 2020
   Zmartwychwstanie Chrystusa jest fundamentalną prawdą naszej wiary, jak mówi Święty 
Paweł (por. 1 Kor 15, 13-14). Poprzez ten fakt Bóg zainaugurował życie przyszłego świata i 
oddał je do dyspozycji ludzi.
    Wielkanoc w religii chrześcijańskiej pojawiła się po soborze nicejskim w 325 roku. Na tym 
soborze, zwołanym przez cesarza Konstantyna Wielkiego, ustanowiono datę Wielkiej Nocy, 
którą ustalono na pierwszą niedzielę po wiosennej pierwszej pełni Księżyca. Było to 
przedłużenie zasad lunarnych, na których opierał się używany ówcześnie kalendarz juliański, 
a także kalendarz żydowski, który z kolei tak de facto był kalendarzem lunarno-solarnym. 

Zmartwychwstanie Chrystusa
Obraz Gaudenzio Ferrari (1475–1546)

National Gallery w Londynie Zapomniany rodowód Jana Pawła II

   Jan Paweł II wiedział, że „jest związany         
z parafią czaniecką przez swoich przodków”.
   Jako młody ksiądz z dumą wspomniał na 
kazaniu o swoim pradziadku, wodzącym 
pielgrzymki na Kalwarię. Radował się, że 
wielu czanieckich Wojtyłów, prostych chło-
pów, jego krewnych było śpiewakami koś-
cielnymi.
   O swoich krewnych, pobożnych śpiewa-
kach kalwaryjskich przypomniał także w San-
ktuarium Maryjnym w Kalwarii Zebrzydo-
wskiej:
   „Podobno mój pradziadek i dziadek rodem 
z Czańca byli przewodnikami kalwaryjskimi.” 
   Także, jako Ojciec Święty – Jan Paweł II 
nie zapomniał o swoim rodowodzie. W dniu 
16 października 1980 roku w Rzymie, 
zwracając się do pielgrzymów z Żywca, 
powiedział:
   „(…) Przybywając tutaj, przynosicie ze 
sobą żywą pamięć tej krainy, w którą jeste-
ście wrośnięci, w pobliżu Soły i wzdłuż jej 
górnego biegu, pomiędzy pasmami Beski-
dów, z tylu różnych miejscowości, poczy-
nając od sławnego i historycznego miasta 
Żywca – ku południowi, a także i ku północy. 
To wszystko są strony, z którymi jestem i ja 
również zrośnięty, i z których nie zostałem 
wykorzeniony.
   I dlatego też wasza obecność w dniu 
dzisiejszym odsłania  jak  gdyby  we  mnie  te 

  Czaniec, to mała wioska u podnóża 
Palenicy, oddalona od Wadowic 17 kilome-
trów. Gniazdo rodziny Wojtyłów.
– Patrzę, a od gór, od Palenicy, przez nasze
skoszone pole ktoś idzie. Z plecakiem na
plecach – to pewnie turysta – pomyślałem. I
ten turysta przyszedł prosto do naszego
domu. Wędrował górami, z gór zszedł.
Wiedział, które pole nasze i przywędrował
prosto do nas. To był ksiądz Karol Wojtyła –
wspomina Franciszek Wojtyła, dziś mieszka-
niec Andrychowa.

 Dali mu krewni kwaśnego mleka, chleba       
z serem.
– Skrzepił się – mówi Ludwika Wojtyła – i
poszedł dalej.

 Powszechnie wiadomo, że święty Jan Pa-
weł II urodził się w Wadowicach. Mniej znany 
jest fakt, że jego ojciec przyszedł na świat       
w Lipniku. Ale niewiele osób wie, że dziadek 
Papieża – Maciej Wojtyła był kmieciem ze wsi 
Czaniec. I on to właśnie agricola ex Czaniec, 
czyli rolnik z Czańca, przeniósł się z wioski 
Czaniec do wsi Lipnik, bliżej Bielska. Tutaj dał 
się też poznać, jako sartor ex Czaniec, 
krawiec z Czańca.

 W Lipniku, dzisiaj dzielnicy Bielska-Białej, 
urodził się jego syn – Karol Wojtyła, ojciec 
Jana Pawła II.

 Reszta rodziny została w Czańcu.
   Chłopskość Jana Pawła II nie jest podkre-
ślana przez biografów. Niewielu o tym wspo-
mina tak wyraźnie, jak czyni to amerykański 
biograf Tad Szulc:
   „Przodkowie Karola Wojtyły wywodzili się      
z dumnych, niezależnych rolników i górali po-
łudniowo-wschodniej Galicji, mówiących me-
lodyjnym, archaicznym dialektem i pieczoło-
wicie pielęgnujących stare obyczaje”.

 I dalej:
   „Wywodzący się z chłopów Wojtyła dosko-
nale zna ludzi uprawiających rolę i żyjących    
w nędzy w kurnych chatach. Jeszcze w po-
przednim pokoleniu jego rodzina prowadziła 
gospodarstwo, toteż i on sam mocno tkwi 
korzeniami w chłopstwie”.

korzenie, z których wspólnie wyrastamy. Są 
to korzenie tej ziemi, a także tego Kościoła, 
który jest dla nas Chrystusem żyjącym w lu-
dziach tej ziemi”.
   Jan Paweł II wiedział, że „jest związany         
z parafią czaniecką przez swoich przodków”.
   Jako młody ksiądz z dumą wspomniał na 
kazaniu o swoim pradziadku, wodzącym 
pielgrzymki na Kalwarię. Radował się, że 
wielu czanieckich Wojtyłów, prostych chło-
pów, jego krewnych było śpiewakami koś-
cielnymi.
   O swoich krewnych, pobożnych śpiewa-
kach kalwaryjskich przypomniał także w San-
ktuarium Maryjnym w Kalwarii Zebrzydo-
wskiej:
   „Podobno mój pradziadek i dziadek rodem 
z Czańca byli przewodnikami kalwaryjskimi.” 
   Także, jako Ojciec Święty – Jan Paweł II 
nie zapomniał o swoim rodowodzie. W dniu 
16 października 1980 roku w Rzymie, zwra-
cając się do pielgrzymów z Żywca, powie-
dział:
   „(…) Przybywając tutaj, przynosicie ze 
sobą żywą pamięć tej krainy, w którą jeste-
ście wrośnięci, w pobliżu Soły i wzdłuż jej 
górnego biegu, pomiędzy pasmami Beski-
dów, z tylu różnych miejscowości, poczy-
nając od sławnego i historycznego miasta 
Żywca – ku południowi, a także i ku północy. 
To wszystko są strony, z którymi jestem i ja 
również zrośnięty, i z których nie zostałem 
wykorzeniony.
   I dlatego też wasza obecność w dniu 
dzisiejszym odsłania jak gdyby we mnie te 
korzenie, z których wspólnie wyrastamy. Są 
to korzenie tej ziemi, a także tego Kościoła, 
który jest dla nas Chrystusem żyjącym w lu-
dziach tej ziemi”.
   „Zapomniany rodowód Jana Pawła II” to 
opowieść o zwyczajnych ludziach, ich go-
dnym, pracowitym i pełnym skromności ży-
ciu. To próba rekonstrukcji portretu przodków 
Karola Wojtyły. Z tego zbiorowego portretu 
wyłania się obraz prostego ludu. Przodkowie 
Karola Wojtyły – Papieża Jana Pawła II nie 
należeli do możnych tego świata. Na doda-
tek, jak podaje Jan Stanisław Bystroń, ba-
dacz obyczajów w dawnej Polsce, w minio-
nych czasach wyśmiewano ubogich górali, 
ich gwarę i ubiór, zwłaszcza chodaki skó-
rzane i brak obycia ze stosunkami miejskimi. 
  Trudno jest pisać książkę z okruchów 
wspomnień, skąpych przekazów, gdy brak 
dokumentów i pamięć nie sięga w daleką 
przeszłość. A jednak z kilkuzdaniowych 
informacji utrwalonych w ludzkiej pamięci 
podjęłam próbę odtworzenia dziejów rodziny, 
z której wywodzi się największy z Polaków. 
Podczas pobytów w Czańcu korzystałam      
z gościnności pani Weroniki Kolber (z domu 
Wojtyła) wędrowałam po malowniczym 
Czańcu  i odwiedzałam  krewnych Ojca 
Świętego. 
 Przyjmowana byłam niezwykle serdecznie.    

Barbara Olak

Pamiątkowa fotografia slubna corki Franciszka Wojtyły, 
ukochanego krewnego Ojca świętego.

Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!
   Pan Bóg nigdy nie przestanie nas zadziwiać. Tylko On umie to sprawić, byśmy w czasie, 
kiedy musimy być daleko, byli znacznie bliżej. Bliżej Niego. Bliżej Chrystusa. Wraz
z WielkaNocą przychodzi do nas Wielka Nadzieja. Jezus mówi:

JAM JEST – w Twoim lęku i niepokoju.
JAM JEST – w Twojej codzienności.

JAM JEST – w Twoim trudzie i radości.
JAM JEST – w Twoim oczekiwaniu.

JA JESTEM Zmartwychwstanie i Życie. 
ODWAGI! JA JESTEM z Tobą przez wszystkie dni aż do skończenia świata!
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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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  4.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. 

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

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

W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. 
sprawowane będą według porządku nie-
dzielnego: 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 następną niedzielę, 19 kwietnia  
Wspólnota Bożego Miłosierdzia serde-
cznie zaprasza wszystkich pragnących 
zanurzyć się w Bożym Miłosierdziu do 
wspólnej modlitwy o godz. 15.00., zakoń-
czonej aktem oddania się Bożemu Miło-
sierdziu.

W piątek, zgodnie z przepisem kan. 1251 
KPK nie obowiązuje post i można spoży-
wać pokarmy mięsne.

od 12.04.2020 do 10.05.2020

Módlmy się o uwolnienie świata 
od pandemii koronawirusa.

Niech Zmartwychwstały napełni nas 
wiarą i męstwem, abyśmy mogli 
sprostać wszelkim wyzwaniom

w tym trudnym okresie.

K O M E N T A R Z
 Czy naprawdę znasz sprawę Jezusa        

z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem 
Świętym i mocą? - Pyta mnie dzisiaj św. 
Paweł. Czy mogę w ten szczególny dzień 
powiedzieć, że jestem świadkiem życia, 
które On ukazał? Życia rodzącego się z te-
go co trudne i bolesne, z cierpienia i 
wierności, aż po krzyż.

Być świadkiem oznacza, być zanurzonym 
w rzeczywistość, którą chce się dzielić        
z innymi. Do tego zaprasza mnie dzisiaj 
Chrystus. Zgodzić się i przyjąć trud tego co 
jest, co może wydawać się „umieraniem”. 
To droga, na której mam odwagę biec          
w stronę grobu, w poszukiwaniu żyjącego 
Jezusa. Podążać nią, oznacza uwierzyć 
nadziei, że umierając dla wielu spraw tego 
świata, mogę odkryć życie ukryte z Chry-
stusem w Bogu. 

6.

5.

PIERWSZE CZYTANIE 
Dz 10, 34a. 37-43

Czytanie z Dziejów Apostolskich: Gdy Piotr 
przybył do domu setnika Korneliusza w Ceza-
rei, przemówił w dłuższym wywodzie: «Wiecie, 
co się działo w całej Judei, począwszy od Ga-
lilei, 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 uzdra-
wiając 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 świadków, 
którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmar-
twychwstaniu. 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, przez
Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 118 (117), 1b-2. 16-17. 22-23

W tym dniu wspaniałym wszyscy się 
weselmy Albo: Alleluja
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 żyć będę * 
i głosić dzieła Pana.
Kamień odrzucony przez budujących * 
stał się kamieniem węgielnym. 
Stało się to przez Pana * 
i cudem jest w naszych oczach.

DRUGIE CZYTANIE 
Kol 3, 1-4

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Kolosan: Bracia: Jeśli razem z Chrystusem 
powstaliście z martwych, szukajcie tego, co
w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiada-
jący po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w gó-
rze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bo-
wiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem

1 Kor 5, 6b-8
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Czyż nie wiecie, że 
odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? 
Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali 
nowym ciastem, bo przecież przaśni je-
steście. Chrystus bowiem został złożony       
w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto 
odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu      
starego kwasu złości i przewrotności, lecz na 
przaśnym chlebie czystości i prawdy.

Oto słowo Boże 

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. Mario, ty 
powiedz, coś w drodze widziała? Jam 
Zmartwychwstałego blask chwały ujrza-
ła. Żywego już Pana widziałam, grób 
pusty, I świadków anielskich, i odzież, i 
chusty. Zmartwychwstał już Chrystus, 
Pan mój i nadzieja, A miejscem spotka-
nia będzie Galilea. Wiemy, żeś zmartwy-
chwstał, że ten cud prawdziwy, O Królu 
Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

śPIEW PRZED EWANGELIł 
1 Kor 5, 7b-8a

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

Zamiast poniższej Ewangelii można odczytać 
Ewangelię z Wigilii Paschalnej. Wieczorem    
w czasie Mszy można odczytać Ewangelię 
Łk 24, 13-35 ze środy w oktawie Wielkanocy.

EWANGELIA
J 20, 1-9

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: 
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym ra-
nkiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Ma-
gdalena udała się do grobu i zobaczyła ka-       
mień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i 
przybyła do Szymona Piotra oraz do drugie-
go 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 na-
chylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie 
wszedł do środka. Nadszedł potem także 
Szymon Piotr, idący za  nim.  Wszedł  on   do

w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, 
wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

Oto słowo Boże 

Albo do wyboru:

Specjalny odpust 
zupełny 

Papież Franciszek mocą władzy kluczy i 
komunii świętych (obcowania świętych) 
udziela odpustu zupełnego wszystkim 
wiernym zarażonym koronawirusem, 
objętym kwarantanną, niewychodzącym    
z domu, umierającym z powodu tej cho-
roby, osobom spieszącym im z pomocą i 
służbie zdrowia, a także wszystkim wier-
nym modlącym się za chorych i o ustanie 
epidemii.

Nowością jest tutaj to, że nie ma konie-
czności wypełnienia zwykłych warunków 
(spowiedź święta i komunia sakramen-
talna). Wystarczy pragnienie ich odbycia, 
gdy będzie to możliwe. Jeśli nie będzie 
nigdy możliwe, bo ktoś umrze, może pójść 
od razu do nieba.

Aby go uzyskać dla siebie lub dla zmar-
łego (nie można za żywą osobę), należy 
ponadto za pośrednictwem mediów łą-
czyć się z nabożeństwami lub samemu 
odmówić Różaniec, Drogę Krzyżową czy 
inne modlitwy. Konieczne jest też wyrze-
czenie się przywiązania do jakiegokolwiek 
grzechu. Ten warunek nie oznacza bez-
grzeszności i "cudownego" wyzbycia się 
przywiązań, ale pragnienie niegrzeszenia 
w jakikolwiek sposób. Nie chodzi tutaj        
o słabość, czy nawet nałóg, z którego mi-
mo prób człowiek nie może się wyzwolić,
ale o świadome, z premedytacją popeł-
nianie drobnych grzechów.

Ks. Maciej Czapliński 

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.

Oto słowo Pańskie
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