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CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTA£!
PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTA£!

Dlaczego szukacie ¿ywego w�ród umar³ych? Nie ma Go tu.

TRYUMF ZMARTWYCHWSTANIA

W cia³o w grobie z³o¿one spogl¹da³em z trwog¹
I my�la³em: Zb³¹dzi³e�, gdy� rzek³: Zmartwychwstanê.
Znam dr¿¹c¹ trwogê niewiast, kiedy sz³y do grobu,
Znam zw¹tpienie Tomasza, gdy k³ad³ palec w ranê.
Widzia³em stra¿ przy grobie. Patrzy³em na kamieñ,
Który grób Twój na wieczno�æ zawali³.
Jak¿e uwierzyæ mog³em: On ten kamieñ z³amie
I ranê pod palcem, bym w ni¹ w³o¿y³ palec?!
A Ty od wieków wstajesz. Coraz g³êbsze groby,
Co wiek ciê¿sze kamienie i czujniejsze stra¿e.
A czujê: stoisz znowu i widzê Twe stopy,
I blask bije z r¹k Twoich, z zmartwychwsta³ej twarzy.

Wojciech B¹k

Pomiêdzy nami idziesz, Panie,
Po kamienistej drodze ¿ycia
I s³uchasz s³ów zrodzonych z lêku
Przed jutrem pe³nym tajemnicy.
Ju¿ dzieñ siê chyli na zachodzie,
Wieczorny mrok spowija ziemiê;
Pozostañ z nami, wieczne �wiat³o,
Na Tw¹ obecno�æ otwórz serca.
Niebawem skoñczy siê wêdrówka
I dziêki Twemu zmartwychwstaniu
Wejdziemy w progi domu Ojca,
By� tam wieczerza³ razem z nami.
O nie�miertelny Królu, Chryste,
Niech Tobie, Ojcu i Duchowi
Radosne zabrzmi Alleluja
W przestworzach nieba i na ziemi.
Amen.

Wiary w to, ¿e dobro jest silniejsze od z³a.
Nadziei, ¿e jutro mo¿e byæ lepsze.
Mi³o�ci dla ka¿dego, nie tylko od �wiêta.
Ci¹g³ego otwierania siê na obecno�æ Pana.

Rado�ci Wielkanocnego Poranka i wielu
³ask od Zmartwychwsta³ego Chrystusa
wszystkim Parafianom            ¿ycz¹

     duszpasterze i redakcja

ALLELUJA!
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Nietrudno sobie wyobraziæ Zmar-
twychwstanie Chrystusa, opisane do�æ
obrazowo przez wszystkich Ewangeli-
stów. Trudno jednak w nie uwierzyæ, bo
jak mo¿e kto� zmartwychwstaæ, skoro
to na ludzki rozum i ludzki sposób my-
�lenia niemo¿liwe, a historia �wiata nie
zna takich "cudownych" wydarzeñ. I ro-
zum mój tego nie jest w stanie ogarn¹æ
i g³owa moja pomie�ciæ nie mo¿e.

Wystarczaj¹co du¿o jest dowodów
na zmartwychwstanie Chrystusa, ale
je�li brak u mnie dobrej woli i wiary, nie
uwierzê. I choæby dzi� Chrystus ¿y³ i
zmartwychwsta³, te¿ bym nie uwierzy³.
Pewnie zachowa³bym siê jak tamci ¿o³-
nierze sprzed XX wieków, rzucaj¹c w
niego kamieniami, biczuj¹c go i nazy-
waj¹c oszustem, bo to nie mo¿liwe, a
je�li w moim przekonaniu niemo¿liwe to
znaczy... niemo¿liwe! Ale moje "niemo¿-
liwe" nie jest tym samym, co Chrystu-
sowe "niemo¿liwe", bo u Boga "niemo¿-
liwe" nie istnieje, "dla Boga bowiem nie
ma nic niemo¿liwego".

Dlaczego wierzê w to, ¿e istnieje
grawitacja, chocia¿ móg³bym j¹ spraw-
dziæ czy istnieje skacz¹c z szóstego
piêtra. Dlaczego wierzê w to, ¿e cz³o-

wiek ró¿ni siê od zwyk³ego komara tym,
¿e cz³owiek my�li a komar nie? A mo¿e
komar te¿ my�li na swój sposób? Prze-
cie¿ nie jestem komarem, wiêc nie wiem,
co i jak on odczuwa! Sk¹d mogê wie-
dzieæ? A jednak wiem.

Zmartwychwstanie Chrystusa jest
najwa¿niejszym momentem w Ewange-
liach. Odnotowuj¹ go wszyscy Ewange-
li�ci. Powracaj¹ do niego Dzieje Apostol-

Zmartwychwstanie skie. Zmartwychwstanie Chrystusa - jak
niæ pajêcza - przewija siê przez wszyst-
kie Listy �w. Paw³a Aposto³a. Prawie ca³e
nauczanie Ko�cio³a pierwszych czterech
wieków, to obrona bosko�ci Chrystusa
z Jego Zmartwychwstaniem.

Jezu, pewnie gdyby� dzi� ¿y³ w
moim kraju i zmartwychwsta³, tak¿e
trudno by³oby mi w Ciebie i w Twoje
zmartwychwstanie uwierzyæ. Nawet gdy-
bym je widzia³, bo nie ma we mnie wy-
starczaj¹co du¿o dobrej woli, by wi-
dzieæ to, co jest a nie to co chce wi-
dzieæ, albo jak sobie to zinterpretuje, bo
�wiatem nie rz¹dz¹ fakty, ale interpre-
tacja faktów.

�mieræ, z mojego - bardzo ludz-
kiego - punktu widzenia nie jest jednym
z dramatów. �mieræ jest jedynym dra-
matem. Ale tym dramatem byæ przestaje
w perspektywie Twojego Zmartwych-
wstania, przezwyciê¿enia "mocy i si³y"
�mierci. Wierzyæ w Ciebie i Twoje Zmar-
twychwstanie mogê wtedy, kiedy zrozu-
mie jego g³êboki sens.

Jezu, daj mi ³askê wiary
w zmartwychwstanie, bo jedynie
w jego �wietle moje ¿ycie ma sens.

Ró¿aniec (rozwa¿ania)
� ks. prof. Andrzej Witko

Wielkanoc - najwa¿niejsza z uroczysto�ci w ca³ym roku
liturgicznym - jest �wiêtem ruchomym. Pocz¹tkowo odbywa-
³a siê w dniu ¿ydowskiej Paschy. Pó�niej zaczêto celebro-
waæ uroczy�cie ca³e Misterium Paschalne: Wielki Czwartek,
Wielki Pi¹tek, Wielk¹ Sobotê z Wigili¹ Paschaln¹ i Niedziel¹
Zmartwychwstania, w czasie najbli¿szym historycznej dacie
�mierci i zmartwychwstania Jezusa. Data ta wielokrotnie w
historii by³a przedmiotem sporów. Ostatecznie, podczas So-
boru Nicejskiego w 325 r. ustalono, ¿e Wielkanoc bêdzie ob-
chodzona w pierwsz¹ niedzielê po pierwszej wiosennej pe³ni
ksiê¿yca, tj. przypadaj¹cej po 21 marca.

Koniec zimy wi¹¿e siê z oczekiwaniem na pierwsz¹
zieleñ, na ponowne odrodzenie siê przyrody, a tym samym z
oczekiwaniem na wielki cud Zmartwychwstania Chrystusa.
Wiersz Leopolda Staffa S¹d o przedwio�niu doskonale odda-
je nastrój tego pog³êbionego oczekiwania:

Zaledwie zimy minê³a pogró¿ka,
W sad nagi wchodzi wiosna, nowicjuszka, [...]
Jako� inaczej ni¿ zwykle kur pieje,
Dziwnie piotrowo, wieszczo, przedwiosennie,
Budz¹c niepokój razem i nadziejê.
�wiêta Wielkanocne oraz tygodnie je poprzedzaj¹ce i

po nich nastêpuj¹ce charakteryzuj¹ siê w polskiej tradycji
ko�cielnej i ludowej bogat¹ obrzêdowo�ci¹. Wielki Tydzieñ
zaczyna siê Niedziel¹ Palmow¹, Kwietn¹ lub Wierzbn¹. Punk-
tem kulminacyjnym tego dnia jest �wiêcenie palm - symbolu
odradzaj¹cego siê ¿ycia.

Wiele zwyczajów wielkanocnych �wiadczy o bogatej
tradycji zwi¹zanej z tym wielkim �wiêtem. W Wielk¹ �rodê
niechlubnym zwyczajem by³o tzw. topienie Judasza. Kuk³ê
ze s³omy, ubran¹ w podarte ubrania wleczono na ³añcuchu,
wieziono na taczkach i ch³ostano kijami, by na koniec �zdraj-
cê� wrzuciæ do rzeki, aby sprawiedliwo�ci sta³o siê zado�æ.
W ko�ciele tego dnia odmawiano �ciemn¹ jutrzniê� i po ka¿-
dym nabo¿eñstwie gaszono jedn¹ �wiecê. Od Wielkiego
Czwartku do Wielkiej Soboty, gdy zamilk³y ko�cielne dzwo-
ny, rozlega³ siê g³os ko³atek i klekotek. Biegali z nimi po uli-
cach ch³opcy, czyni¹c ha³as, który odstrasza³ z³o i chroni³
ludzi i zwierzêta przed nim. Wieczorem spo¿ywano postn¹
kolacjê, tzw. tajniê na pami¹tkê Ostatniej Wieczerzy. W ko-
�cio³ach przygotowywano ciemnicê, do której w procesji prze-
noszono Naj�wiêtszy Sakrament. W katedrach i niektórych
klasztorach do dzi� jest zwyczaj, ¿e celebrans umywa nogi
12 mê¿czyznom, na pami¹tkê tego jak Chrystus umy³ nogi
Aposto³om. Do Ostatniej Wieczerzy nawi¹zuje wiersz Lucja-
na Rydla Wieczerza Pañska, który przypomina, ¿e to w³a-
�nie wtedy by³a ustanowiona Eucharystia:

By³ wieczór Paschy: w milczeniu g³êbokiem
Siedli napoju po¿ywaæ i jad³a
Chleb w obie rêce wzi¹³ i kielich wina
I zadumany w twarze uczniów patrzy. [...]
Pierwsi piæ mieli z Kielicha Mi³o�ci,
Pierwsi po¿ywaæ mieli Chleb ̄ ywota

c.d. na str. 4
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Po up³ywie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka

Jakuba i Salome nakupi³y wonno�ci, ¿eby pój�æ nama-
�ciæ Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzieñ tygo-
dnia przysz³y do grobu, gdy s³oñce wzesz³o. A mówi³y
miêdzy sob¹: «Kto nam odsunie kamieñ od wej�cia do
grobu?» Gdy jednak spojrza³y, zauwa¿y³y, ¿e kamieñ by³
ju¿ odsuniêty, a by³ bardzo du¿y. Wesz³y wiêc do grobu i
ujrza³y m³odzieñca, siedz¹cego po prawej stronie, ubra-
nego w bia³¹ szatê; i bardzo siê przestraszy³y. Lecz on
rzek³ do nich: «Nie bójcie siê! Szukacie Jezusa z Nazare-
tu, ukrzy¿owanego; powsta³, nie ma Go tu. Oto miejsce,
gdzie Go z³o¿yli. Lecz id�cie, powiedzcie Jego uczniom i
Piotrowi: �Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie,
jak wam powiedzia³�». One wysz³y i uciek³y od grobu;
ogarnê³o je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu te¿
nic nie oznajmi³y, bo siê ba³y.

1) Nakupi³y wonno�ci, ¿eby pój�æ nama�ciæ Jezusa
Kobiety zgodnie ze zwyczajem sz³y nama�ciæ cia³o Je-

zusa po Jego �mierci. Zapewne podobnie postêpowa³y wiele
razy wcze�niej po �mierci bliskich osób. Nasze codzienne ¿ycie
z Panem Bogiem up³ywa nam na rytua³ach i w wierno�ci na-
szej modlitwie. Podobnie jak kobiety, które chcia³y w grobie
nama�ciæ cia³o Jezusa my równie¿ na modlitwie pochylamy
siê nad martwymi miejscami w naszych sercach i zajmujemy
siê nimi troskliwie. Cud zmartwychwstania przychodzi nagle i
niezas³u¿enie, dziêki Jego ³asce staje siê te¿ naszym udzia-
³em. Pro�my o otwarte oczy serca by�my nie przegapili nasze-
go zmartwychwstania. Na ile uwierzysz w Jego zmartwychwsta-
nie, na tyle bêdziesz wierzy³ w powstawanie z martwych miejsc w Twoim ¿yciu.

2) Nie bójcie siê! (�) Powsta³, nie ma Go tu
Anio³, którego kobiety spotka³y w grobie powiedzia³ im, ¿eby nie

ba³y siê pustego grobu i nie szuka³y Go w tym miejscu. Gdy tylko
dowiedzia³y siê, ¿e Jezusa tam nie ma, natychmiast wysz³y na ze-
wn¹trz i przestraszone uciek³y. Do�wiadczenie uzdrowienia mo¿e bu-
dziæ w nas lêk. Czym siê teraz bêdê zajmowa³? Do tej pory sensem
mojego ¿ycia by³o wydobywanie siê z grobu, walka z samym sob¹ i
swoimi s³abo�ciami. Teraz muszê uczyæ siê ¿ycia od nowa. Nie spo-
tkam Go ju¿ wiêcej w grobie, mam Go szukaæ w�ród ¿ywych. Dlatego
wa¿ne, by do grobów ju¿ nie zagl¹daæ, by do nich nie wracaæ.

3) Idzie przed wami
Anio³ powiedzia³ kobietom, by przekaza³y Jego uczniom, ¿e spo-

tkaj¹ siê w Galilei i by tam szli. On bêdzie szed³ przed Nimi. Wcze-
�niej, przed Jego �mierci¹ widzieli Go i s³yszeli. Teraz musz¹ zaufaæ,
tym którzy im o Nim mówi¹ i przyzwyczaiæ siê, ¿e bêdzie przychodzi³
inaczej. Jezus jest zawsze o krok przed nami.
Uprzedza nas w naszym dzia³aniu i czeka
na nas tam, gdzie jeste�my. Zaprasza do
coraz g³êbszej wiary. Je�li jeste� przy-
zwyczajony, ¿e Bóg przychodzi tylko
w jeden sposób do Ciebie to mo¿esz
szybko straciæ Go z oczu. Pozwól Mu
dzia³aæ po swojemu, a sobie pozwól
zaufaæ Jego s³owu.

Wielkanocny pacierz
Nie umiem byæ srebrnym anio³em -
Ni gorej¹cym krzakiem -
Tyle Zmartwychwstañ ju¿ przesz³o-
A serce mam byle jakie.
Tyle procesji z dzwonami -
Tyle ju¿ alleluja -
A moja �wiêto�æ dziurawa
Na æwiartce w³oska siê buja.
Wiatr gra mi na ko�ciach mych psalmy
Jak na ko�lawej fujarce -
¯eby choæ papie¿ spojrza³
Na mnie - przez bia³e swe palce.
¯eby choæ Matka Boska
Przez chmur zabite wci¹¿ deski -
U�miech mi Swój zes³a³a
Jak ptaszka we mgle niebieskiej.
I wiem, gdy ³zê swoj¹ trzymam
Jak z³oty kamyk z procy -
Zrozumie mnie ma³y Baranek
Z najcichszej Wielkiej Nocy.
Pyszczek po³o¿y na rêku -
Sumienia wywróci podszewkê -
Serca mojego ocali

ks. Jan Twardowski
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PONIEDZIA£EK WIELKANOCNY
17.04.2017

  8.00 + Kazimiera Nagraba
9.30 + W³adys³aw G¹sto³
11.00 Dziêkczynna za otrzymane
³aski z pro�b¹ o dalsz¹ opiekê
Bo¿¹ dla Teresy Knapczyk

w 80 rocz. urodzin
12.00 Dziêkczynna za otrzymane ³aski

z pro�b¹ o dalsz¹ opiekê Bo¿¹ dla
Romana i El¿biety Ró¿yckich w 50
rocz. �lubu

13.00
18.00  + Halina Wójcik (greg.)

WTOREK  18.04.2017
  8.00 + Wac³aw Wojdy³o w 41 rocz. �m.
 18.00  1) + Krzysztof £opatka w 18 r.�m.

2) + Ludwik Jaskiernia w 11 r.�m.
�RODA 19.04.2017

  8.00 + Zofia Józefczyk
18.00 Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 20.04.2017
 08.00 + Halina Wójcik (greg.)
18.00 1) + Krystyna Wierzchos³awska

2) + Bogdan w 8 rocz.�m.
PI¥TEK 21.04.2017

08.00 + Halina Wójcik (greg.)
18.00 w intencji Bogu wiadomej

SOBOTA 22.04.2017
08.00 + Boles³aw Wójcik -

popogrzebowa
18.00 dziêkczynna � imieninowa dla

Wojciecha z pro�b¹ o Bo¿e b³og.
oraz potrzebne ³aski

NIEDZIELA 23.04.2017
ODPUST PARAFIALNY

  8.00 + W³adys³awa, W³adys³aw
Orzechowscy, + synowie
Franciszek i Zdzis³aw

  9.30 + Halina Wójcik (greg.)
11.00 o Bo¿e b³og., ³askê wiary dla

Adama, Danuty i Mai
12.00  za parafian
15.00 1) o b³og. Bo¿e i ³askê wiary dla

siostrzeñców
2) + Zdzis³aw Sotnicki, Jerzy
Stachurski
3) o zdrowie i potrzebne ³aski dla
Gra¿yny i Andrzeja z ok. �lubu
4)  w intencji Bogu wiadomej
5) + Józef Harabasz  w 11 r. �m.

18.00  1) + Jerzy Komornicki
2) dziêkczynna za otrzymane ³aski
z pro�b¹ o dalsze b³og. Bo¿e
i ³askê zdrowia dla Agnieszki
z ok. urodzin

INTENCJE MSZY �W.
17.04.2016 - 23.04.2017

Wielki Pi¹tek to dzieñ mêki i �mierci Jezusa, to po�wiêcenie Boga dla cz³o-
wieka. Dokona³a siê straszna zbrodnia, cz³owiek ukrzy¿owa³ Boga. �mieræ na
krzy¿u nie by³a jednak daremna, odkupione zosta³y grzechy ludzkie. Tego dnia nie
odprawia siê Mszy �w., jest to dzieñ milczenia, kontemplacji i refleksji o ¿yciu,
mi³o�ci do drugiego cz³owieka i o tym, jak postêpujemy. Dawniej w czasie Wielkie-
go Postu spo¿ywano jedynie kaszê, ziemniaki, ¿ur i �ledzie. Wszystko to popija-
no osolon¹ wod¹ z czosnkiem. Gdy wiêc nadszed³ kres d³ugiego i monotonnego
postu, symbolicznie rozbijano garnek z ¿urem lub wieszano �ledzia na drzewie,
jak pisze Jêdrzej Kitowicz w Opisie obyczajów, karz¹c go za to, ¿e �przez sze�æ
niedziel panowa³ nad miêsem, morz¹c ¿o³¹dki ludzkie s³abym posi³kiem swoim�.
Czêsto tego dnia do ko�cio³a wchodzili bosi kapnicy (biczownicy), którzy klêcz¹c
lub stoj¹c biczowali swoje plecy dyscyplin¹ zakoñczon¹ haczykami z drutu, na
znak pojednania siê w bólu z Jezusem.

Wzruszaj¹ce s¹ tradycje zwi¹zane z Wielkim Pi¹tkiem. Do nich nale¿¹ m.in.
misteria pasyjne i modlitwy towarzysz¹ce adoracji krzy¿a, dziêki którym mo¿emy
g³êbiej prze¿yæ wydarzenia tamtego dnia. Ks. Jan Twardowski w utworze Nasza
droga tak pisze:

Teraz czas na nasz¹ Drogê Krzy¿ow¹. Nas te¿ czasem nies³usznie pos¹dz¹.
Nas te¿ dotknie cierpienie i bêdziemy przewracali siê
mo¿e wiêcej ni¿ trzy razy.
Nieoczekiwany przyjaciel oka¿e nam pomoc.
Kobieta u�miechnie siê do nas w naszym cierpieniu.
Obna¿¹ nas, poka¿¹ wszystkim nasze wady; czas obedrze nas
ze wszystkich uroków. [...]
Zostanie tylko to, co w naszym ¿yciu by³o mi³o�ci¹ do Boga i do ludzi.
Wielka Sobota to dzieñ �wiêcenia pokarmów. Zwyczaj ten przywêdrowa³ do

Polski z zachodu Europy oko³o XII w. Pocz¹tkowo pokarmy �wiêcono w domach.
Nale¿a³o po�wiêciæ to wszystko, co mia³o zostaæ spo¿yte podczas �niadania wiel-
kanocnego, st¹d przygotowywano ogromne kosze z jedzeniem. W pó�niejszych
wiekach pokarmy �wiêcono na powietrzu, pod krzy¿ami lub na placach. W koñcu
XVIII w. �wiêcenie przenios³o siê do �wi¹tyñ i tak jest do dzi�.

W Niedzielê Wielkanocn¹ najwa¿niejsza jest Rezurekcja, czyli uroczyste
nabo¿eñstwo z procesj¹. Chrystus zmartwychwsta³ o �wicie, st¹d tego dnia wszê-
dzie rano rozbrzmiewaj¹ d�wiêki dzwonów i radosne pie�ni.

W obrzêdowo�ci wielkanocnej najwa¿niejsz¹ rolê - poza symbolicznym ba-
rankiem, zaj¹czkiem czy kurczakiem odgrywa jajko, które jest symbolem wszel-
kiego pocz¹tku. Uwa¿a siê je za metaforê ukrytego ¿ycia, tajemniczej si³y istnie-
nia i odradzania siê ¿ycia w przyrodzie. Piêknie ozdobione jajka, które niesiemy
do po�wiêcenia, s¹ symbolem zwyciêstwa ¿ycia ze �mierci¹. Dzielenie siê po-
�wiêconym jajkiem i wzajemne sk³adanie ¿yczeñ jest typowo polskim zwyczajem
i nale¿y do rytua³ów rodzinnych spotkañ, odbywaj¹cych siê pierwszego dnia �wi¹t.
Wielkanoc jest �wiêtem wielkiej rado�ci, daj¹cym nam mo¿liwo�æ lepszego zro-
zumienia samych siebie, nape³niaj¹cym nas mi³o�ci¹ i spokojem. Nasz¹ rado�æ
starajmy siê przelewaæ na innych ludzi. Pojednajmy siê z nimi i z Bogiem. Czyta-
j¹c wiersz Wielkanocny pacierz pomódlmy siê
z ks. Janem Twardowskim:

Tyle procesji z dzwonami -
tyle ju¿ alleluja -
a moja �wiêto�æ dziurawa
na æwiartce w³oska siê buja (...)
I wiem, gdy ³zê swoj¹ trzymam
jak z³oty kamyk z procy -
zrozumie mnie ma³y Baranek
z najcichszej Wielkiej Nocy.
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