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SŁOWO BOŻE
(J 20, 15 - 18)

Rzekł do niej Jezus: «Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?» Ona zaś 
sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: «Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, 
powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę». Jezus rzekł do niej: «Mario!» A ona 
obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: «Rabbuni», to znaczy: Nauczycie-
lu! Rzekł do niej Jezus: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. 
Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: "Wstępuję do Ojca mego i Ojca 
waszego oraz do Boga mego i Boga waszego"». Poszła Maria Magdalena 
oznajmiając uczniom: «Widziałam Pana i to mi powiedział».  

 

Wstał Pan Chrystus z martwych ninie Alleluja

„Wstał Pan Chrystus z martwych ninie Alleluja
Uweselił lud swój mile Alleluja
Nie żałował życia swego Alleluja
Dla człowieka mizernego Alleluja”

Niech Zmartwychwstanie Chrystusa 
i zwycięstwo nad śmiercią umocni 
w sercach ludzkich cywilizację życia 

i da nadzieję na życie wieczne 
z Bogiem.

ks. proboszcz Antoni Cebula SDS
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Dlaczego zmartwychwstanie Jezusa jest 
największym świętem chrześcijan?

https://opoka.org.pl/biblioteka

Co się stało z Panem Jezusem po Jego boles-
nej śmierci i złożeniu ciała w grobie?             

W Składzie Apostolskim wyznajemy: „Jezus 
Chrystus zstąpił do piekieł, trzeciego dnia 

zmartwychwstał”.
Chrystus zstąpił do piekieł
Nowy Testament potwierdza, że po 

śmierci — a jeszcze przed swoim zmartwych- 
wstaniem — Pan Jezus przebywał w krainie 
zmarłych. Krainę zmarłych Stary Testament 
nazywa „piekłem” (otchłanią), Szeolem, ponieważ 
ci, co się tam znajdują, nie mogą oglądać Boga. 
Taki jest los wszystkich zmarłych, złych i spra- 
wiedliwych, którzy oczekiwali na Odkupiciela. 
Grecy owo miejsce zmarłych nazywali Hadesem. 
Oczywiście, nie znaczy to, że los złych i dobrych 
po śmierci jest taki sam. W przypowieści o boga-
czu i ubogim Łazarzu Jezus pokazuje, że Łazarz 
został przyjęty „na łono Abrahama” (Łk 16,22-26).

Po co Pan Jezus po śmierci zstąpił do 
piekieł? Po to, aby wyzwolić dusze sprawiedli-
wych, które oczekiwały Odkupiciela. Jezus nie 
zstąpił do piekieł, by wyzwolić potępionych, ani 
żeby zniszczyć piekło potępionych, ale aby 
wyzwolić sprawiedliwych, którzy Go poprzedzili - 
głosi nowy katechizm (KKK 633).

Stał się akt dziejowej sprawiedliwości. 
Wszyscy sprawiedliwi, którzy żyli na świecie od 
stworzenia świata do narodzenia Chrystusa, po 
śmierci Jezusa zostają przez Niego wprowadzeni 
do nieba. Oni pierwsi skorzystali z łaski zbawienia 
i odkupienia wysłużonej przez Jezusa. Anoni-
mowy autor starożytnej homilii na Wielką Sobotę 
pisał:
Wielka cisza spowiła ziemię (...) Cisza wielka, 
bo Król zasnął, ziemia się przelękła i zamilkła, 
bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził 
tych, którzy spali od wieków (...) Idzie, by 
odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną 
owieczkę. Pragnie nawiedzić tych, którzy 

siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci; by 
wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz    
z nim niewolnicę Ewę, idzie On, który jest ich 
Bogiem i Synem Ewy (...)
„Zbudź się, który śpisz! Nie po to bowiem cię 
stworzyłem, byś pozostawał spętany               
w Otchłani. Powstań z martwych, albowiem 
jestem życiem umarłych”.

Tak oto Jezus — po swej śmierci — 
zbawił wszystkich sprawiedliwych, którzy żyli 
przed Jego narodzeniem od stworzenia świata. 
Otworzył im bramy nieba.

Trzeciego dnia zmartwychwstał
Cały Skład Apostolski i mszalne Credo 

ogniskują się — jak całe chrześcijaństwo — wokół 
osoby Jezusa Chrystusa. Jak wiara w jednego 
Boga jest wspólna chrześcijanom, żydom i 
muzułmanom, tak wiara w Jezusa Chrystusa, 
Boga i Człowieka zarazem, jest wyróżnikiem 
chrystianizmu spośród innych religii. Tylko 
chrześcijaństwo jest chrystocentryczne.

Co jest główną prawdą wiary o Chrys-
tusie? Jego narodzenie w Betlejem? Jego życie 
ukryte w zaciszu Nazaretu? Jego nauczanie przez 
trzy lata? Może Jego męka i śmierć? Zmartwych-
wstanie Chrystusa jest kulminacyjną prawdą 
naszej wiary w Chrystusa (KKK 638). Oczywiście, 
fakt zmartwychwstania Jezusa poprzedziło 
wydarzenie Jego bolesnej męki i śmierci 
krzyżowej na Golgocie. Nie można tych zdarzeń 
sztucznie oddzielać od siebie. Pan Jezus — 
własną męką, śmiercią i zmartwychwstaniem 
zbawił i odkupił całą ludzkość — czy o tym ona 
wie, czy nie wie. Nigdy dość mocno to podkreślać.
Niemniej jednak centralną prawdą o Chrystusie 
pozostanie Jego chwalebne zmartwychwstanie. 
W zmartwychwstaniu Jezus ukazał się w blasku 
boskości jako prawdziwy Syn Boży, Pan życia      
i śmierci.        >>>

Chrystus zmartwychwstał jest,
Nam na przykład dan jest,

Iż mamy z martwych powstać,
Z Panem Bogiem królować. Alleluja!

Leżał trzy dni w grobie,
Dał bok przebić sobie,
Bok, ręce, nogi obie,

Na zbawienie tobie. Alleluja!
Najstarsza pieśń wielkanocna (XIV wiek)
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Historyczność zmartwychwstania Jezusa
Zmartwychwstanie Jezusa jest fak-

tem historycznym, a jednocześnie prawdą 
wiary. Najpierw zajmiemy się znakami 
zewnętrznymi, które potwierdzają historyczne 
wydarzenie zmartwychwstania. Do nich należy 
wymienić: fakt śmierci Jezusa, pusty grób, uka-
zywanie się Zmartwychwstałego Chrystusa.

Fakt śmierci Jezusa
Wszyscy Ewangeliści stwierdzają 

szczegółowo dwa procesy Jezusa: żydowski     
i rzymski, które ostatecznie doprowadziły do 
wydania na Jezusa wyroku śmierci przez 
ukrzyżowanie.

Egzekucję ukrzyżowania poprzedziło 
okrutne biczowanie Skazańca i koronowanie 
cierniem, wyszydzanie i oplwanie. Już samo 
biczowanie mogło przyczynić się do śmierci. 
Wyczerpany i pokrwawiony Jezus musiał 
następnie nieść ciężki krzyż na Górę Kalwarii, 
na którym Go przybito gwoździami i przebito 
mieczem Jego bok. Świadkowie ukrzyżowania 
patrzyli na agonię Jezusa na krzyżu. Wreszcie 
Józef z Arymatei i Nikodem — za zgodą władz 
rzymskich — pochowali Jezusa w grobie. Piłat 
kazał zaciągnąć straż przy grobie.

Czy można jeszcze wątpić w fakt 
śmierci Jezusa?

Pusty grób Jezusa
Odkrycie pustego grobu Jezusa było pierwszym 
elementem po zmartwychwstaniu. Fakt pustego 
grobu sprawdziły najpierw pobożne niewiasty, 
potem Apostołowie Piotr i Jan. Przekonali się, 
że z Jezusem stało się coś więcej niż                
z Łazarzem, który został przez Niego wskrze-
szony. Wskrzeszony Łazarz — wcześniej lub 
później — musiał umrzeć. Zmartwychwstały 
Jezus już więcej nie umrze. Jego ciało stało się 
chwalebne. Mógł zjawiać się apostołom, 
przychodząc przez zamknięte drzwi i okna.

Ukazywanie się Zmartwychwstałego
Maria Magdalena z przyjaciółkami 

przyszły w wielkanocny poranek namaścić ciało 
Jezusa. One pierwsze spotkały zmartwych- 
wstałego Jezusa i stały się pierwszymi zwiastu-
nami wieści o zmartwychwstaniu Pańskim. 
Oznajmiły ten fakt apostołom. Jezus ukazał się 
Piotrowi i Dwunastu. Aż do chwili Wniebo- 
wstąpienia na Górze Oliwnej — przez 40 dni — 
Jezus ukazywał się apostołom wiele razy po 
swoim zmartwychwstaniu.

Ewangelie podają, że ukrzyżowanie 
Jezusa było dla Jego uczniów niezwykle wiel-
kim wstrząsem. Wiara uczniów Jezusa została 
poddana ogromnej próbie. Mimo że Jezus 
wcześniej zapowiadał konieczność swojej męki, 

śmierci i zmartwychwstania, apostołowie byli 
zasmuceni i przerażeni. Z trudnością przyjmo-
wali wieść o Jego powstaniu z martwych. 
Wydawało im się to niemożliwe. Sądzili z po-
czątku, że widzą zjawę, a nie żywego Chrystu-
sa. Dopiero zesłanie Ducha Świętego umocniło 
ich wiarę i dodało im odwagi.

Zmartwychwstanie — znakiem boskości
Paweł, Apostoł narodów, nie należał 

do grona pierwszych uczniów Jezusa. Nawrócił 
się dopiero później. Wcześniej był zagorzałym 
faryzeuszem i prześladowcą chrześcijan. Nagłe 
nawrócenie, jakie przeżył w drodze z Jero-
zolimy do Damaszku, gdzie miał prześladować 
chrześcijan, odmieniło go całkowicie. Stał się 
misjonarzem narodów pogańskich: od Palesty-
ny, poprzez Małą Azję, Grecję, aż do Rzymu.

Paweł w Pierwszym Liście do Koryn-
tian pisał:
Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne 
jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza 
wiara (1 Kor 15,14) . Dlaczego? Przez powsta-
nie z martwych Jezus potwierdził prawdziwość 
tego wszystkiego, co sam czynił i czego 
nauczał, albowiem okazało się, że Jezus jest 
rzeczywiście Bogiem. Żaden bowiem człowiek 
— ani przed Nim, ani po Nim — własną mocą 
nie powstał z grobu.

Co jeszcze ukryte jest w tajemnicy 
paschalnej, czyli w Misterium Zmartwychwsta-
nia Pańskiego? Tajemnica paschalna obejmuje 
dwa aspekty dotyczące naszego życia. Przez 
swą śmierć Jezus wyzwala nas z grzechu. 
Natomiast przez swe zmartwychwstanie Chrys-
tus otwiera nam dostęp do nowego życia.

Ulubionym wyrażeniem św. Pawła 
jest dychotomia między „starym” i „nowym 
człowiekiem”. Dzięki męce i zmartwychwstaniu 
Jezusa — w sakramentach Kościoła — pozby-
wamy się „starego człowieka” i przyoblekamy  
w „nowego człowieka”, który nie żyje już według 
grzesznych pożądań, lecz duchem panuje nad 
sferą cielesną.

Oczywiście, odrodzony na chrzcie      
i bierzmowaniu „nowy człowiek” musi stale być 
sprzymierzeńcem Bożej sprawy: w sobie,         
w odniesieniu do innych osób oraz w kontakcie 
z Jezusem Zmartwychwstałym.

Czy gorąco pragnę być 
sprzymierzeńcem Chrystusowej sprawy? Czy 
gotów jestem w tym celu codziennie 
opanowywać siebie i wyrabiać sprawności mo-
ralne, których potrzebuję najbardziej? Jakie 
przymioty ducha są mi najbardziej konieczne?
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Papieskie intencje modlitewne na kwiecień 2018

Intencja powszechna: 

Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gos-
podarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by 
potrafili otwierać nowe drogi.

Strona ¯ywego Ró¿añca

Wypełniając roczne zeznanie podatkowe przekaż proszę 1% swojego 
podatku na FUNDACJĘ IM. KSIĘDZA JORDANA dla wspierania 

Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów. 
Numer KRS: 0000090846.

Jak to zrobić?

Wystarczy zaznaczyć w odpo-
wiednim miejscu na formularzu PIT wolę 
przekazania 1 % swojego podatku 
dochodowego na rzecz Fundacji im. 
Księdza Jordana, wpisując tylko podany 
wyżej numer KRS i to już wszystko. To 
naprawdę nic nie kosztuje, ponieważ 
podatek ten tak czy inaczej zostaje nam 
potrącony i przeznaczony przez Państwo 
na inne niewiadome cele.

Prosimy także gorąco, aby zachęcić 
znajomych, przyjacił, członków rodziny    
i inne życzliwe osoby, do przekazywania 
1% swojego podatku na powyższy cel. 
Jak mówi stare przysłowie: "ziarnko do 
ziarnka, a zbierze się miarka".

Z góry dziękujemy za zrozumienie    
i pomoc. Za każdy, nawet najmniejszy 
datek, składamy serdeczne podzię-
kowanie i zapewniamy o modlitwie 
wspólnoty seminaryjnej w intencji 
ofiarodawców.

Przekaż proszę 1% swojego podatku 

na FUNDACJĘ IM. KSIĘDZA JORDANA
dla wspierania Wyższego Seminarium Duchownego 

Salwatorianów
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INTENCJE MSZALNE
Kwiecień 2018
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Kwiecień 2018 - Lipiec 2018

14 kwiecień 2018

Krzepina Ryszarda

Suchanek Marzanna

Bubała Celina

28 kwiecień 2018

Rzepiak Danuta

Rozmus Sabina

Kędzia Irena

5 maj 2018
Rodzice dzieci przystępujących do
I komunii świętej

12 maj 2018
Rodzice dzieci obchodzących rocznicę
I komunii świętej

26 maj 2018

Polok Anna

Świerczyńska Małgorzata

Kęska Rozalia

9 czerwiec 2018

Zaczek Mirosława

Miketta Halina

Gracyalny Danuta

23 czerwiec 2018

Michalska Krystyna

Majowska Dorota

Kamińska Gabriela

7 lipiec 2018

Krenczyk Irena

Pawelczyk Pelagia

Fojt Barbara

21 lipiec 2018

Krzepina Ryszarda

Suchanek Marzanna

Bubała Celina

Jeżeli danej grupie podany termin nie odpowiada to proszę zamienić się między 
grupami we własnym zakresie 

(pełny harmonogram obejmujący wszystkie grupy znajduje się w gablotce 
z ogłoszeniami parafialnymi)
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 Kącik kulinarnuy: Pucharek mokka
Składniki:
● śmietanka 30%, 400 ml
● śmietan-fix, 1
● cukier puder, 4 łyżki
● mocny napar kawy, 1 łyżka
● Brandy, 30 ml
● rodzynki, 10 dag
● dżem wiśniowy, 4 łyżeczki
● czekoladowe ziarenka kawy do dekoracji

Sposób przygotowania:
    Mocno ochłodzoną śmietankę ubij na 
sztywno dosypując cukier puder               
i śmietan-fix. Pod koniec ubijania 
ostrożnie dolej kawę, a następnie brandy. 
Krem wymieszaj z rodzynkami.
Po porcji kremu umieść w 4 pucharkach 
deserowych. Udekoruj łyżeczką dżemu 
wiśniowego. Posyp czekoladowymi 
ziarenkami kawy. Podawaj. Dla urozmai-
cenia do deseru możesz dodać owoce    
z puszki. Deser możesz podawać z bisz-
koptami, herbatnikami lub waflami.

gmb

Kącik humoru
Kiedy ksiądz chodził po kolędzie w każdym 
mieszkaniu pytali go, czy był już pod 13-ką. 
Kiedy w końcu dotarł do tego mieszkania 
otworzył dobrze ubrany, spokojny i uprzejmy 
mężczyzna.
- Szczęść Boże. Czy może podać księdzu kawy?
- Dziękuję. Tyle już dzisiaj kaw i herbat wypiłem. 
Może jakiś sok.
- Już biegnę po sok. – I pobiegł do kuchni.
- Co oni chcieli od tej 13-ki – myśli ksiądz – jest 
krzyż, jest posprzątane.
Wtedy weszła ona. Wleciała jak Smoczyca ze 
Shreka. Omiotła wszystko spojrzeniem.
- Szczęść Boże! Marek!!! Gdzie ty jesteś?!!! 
Czemu jeszcze nie ma ciasta!!!
- Już biegnę kochanie! – Przybiegł. Przyniósł. 
Wyniósł. Pozamiatał. W końcu siadł zdyszany.
- Nooo... Dobrze...  – Powiedziała ona                
i przeniosła spojrzenie na księdza.
Na to ksiądz trochę zakłopotany: 
- Ale pani to ma szczęście! Taki mąż!
- Jakie szczęście?!!! Ja się modliłam o dobrego 
męża i mam jego!!! On się nie modlił to ma mnie!

***

Przychodzi baba do lekarza ze spuchnięta 
twarzą.
- Co, pszczoła? - pyta lekarz.
- Uhmmm.
- Użądliła?
- Nie zdążyła. Mąż łopatą zabił.

***
Turysta pyta, ile kosztuje przejażdżka łodzią po 
jeziorze Genezaret.
- 500 dolarów - informuje przewoźnik.
- To strasznie dużo - bulwersuje się turysta.
- Owszem, ale to przecież po tym jeziorze Jezus 
piechotą chodził!
- Nie dziwie się! Przy takich cenach...

***
Pewien człowiek spowiada się następująco:
- Dużo przeklinałem, ale też dużo się modliłem - 
to się wyrównuje. Dużo piłem, ale dużo pościłem 
- też się wyrównuje. Dużo kradłem, ale dużo 
rozdałem ludziom - znowu się wyrównuje.
W tym momencie spowiednik stracił cierpliwość 
i krzyknął:
- Pan Bóg cię stworzył, a diabeł zabierze do 
piekła- to też się wyrównuje!
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Papież Franciszek: "Chrystus pragnie zmartwychwstać 
w tych co pogrzebali nadzieję, marzenia i godność"  

(16 kwietnia 2017) - fragmenty
"Po upływie szabatu, o świcie pierwszego 

dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga 
Maria obejrzeć grób" (Mt 28,1). Możemy sobie 
wyobrazić te kroki...: typowy krok ludzi idących na 
cmentarz, znużony krok zażenowania, wyczerpa-
ny krok osób, które nie dają się przekonać, że      
w ten sposób wszystko się skończyło... Możemy 
sobie wyobrazić ich blade twarze, zroszone 
łzami... I pytanie: jak to możliwe, że Miłość umarła?

W przeciwieństwie do uczniów, są tam   
kobiety - tak jak towarzyszyły ostatniemu tchnie-
niu Mistrza na krzyżu, a dalej Józef z Arymatei, 
aby Go pochować; dwie kobiety, które potrafią nie 
uciekać, potrafią wytrwać, zmierzyć się z życiem, 
takim, jakim jest i znosić gorzki smak 
niesprawiedliwości. I oto one, przed grobem, 
między cierpieniem a niezdolnością do utraty 
nadziei, do pogodzenia się z tym, że wszystko 
zawsze musi tak się kończyć. […]

"A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi" (Mt 
28, 2). Nagle kobiety te doznały silnego uderze-
nia, coś i ktoś wstrząsnął grunt pod ich nogami. 
Po raz kolejny ktoś wyszedł im na spotkanie         
i powiedział: "Nie lękajcie się", ale tym razem 
dodając: "zmartwychwstał jak powiedział". Taka 
jest właśnie wieść, jaką obdarowuje nas ta Święta 
Noc z pokolenia na pokolenie: Nie lękajmy się 
bracia, bo zmartwychwstał, jak powiedział!. "Życie 
rozdarte, zniszczone, unicestwione na krzyżu 
ponownie się zbudziło i pulsuje na nowo" (por. R. 
GUARDINI, Bóg, Nasz Pan Jezus Chrystus, 
Osoba i życie, Warszawa 1999, s. 399). Puls 
serca Zmartwychwstałego Chrystusa daje nam 
siebie jako dar, jako prezent, jako perspektywę. 
Puls serca Zmartwychwstałego jest tym, co 
zostało nam dane i co mamy z kolei dawać innym 
jako przemieniającą moc, jako zaczyn nowej 
ludzkości. Poprzez zmartwychwstanie Chrystus 
nie tylko odwalił kamień z grobu, ale chce także 
rozbić wszystkie przeszkody zamykające nas       
w naszych jałowych pesymizmach, w naszych 
wyrachowanych światach koncepcji, które 
oddalają nas od życia, w naszych obsesyjnych 
poszukiwaniach bezpieczeństwa i bezgrani- 

cznych ambicjach, zdolnych do igrania godnością 
innych osób.

Kiedy arcykapłan, przywódcy religijni we 
współpracy z Rzymianami wierzyli, że wszystko 
można wyliczyć, kiedy sądzili, że ostatnie słowo 
zostało wypowiedziane, i że do nich należało jego 
ustalenie, Bóg wtargnął, aby wywrócić do góry 
nogami wszystkie kryteria, a tym samym 
zaoferować nową szansę. Bóg po raz kolejny 
wychodzi nam na spotkanie, aby ustanowić          
i umocnić nowy czas, czas miłosierdzia. To 
właśnie jest obietnicą od zawsze zarezerwowaną, 
oto jest zaskakujący gest Boga dla swego     
wiernego ludu: raduj się, bo twoje życie kryje 
zalążek zmartwychwstania, ofertę życia, które 
czeka na przebudzenie.

Oto właśnie ta noc wzywa nas do głoszenia 
wieści: uderzenia serca Zmartwychwstałego, 
Chrystus żyje! Właśnie to zmieniło krok Marii 
Magdaleny i drugiej Marii: to właśnie sprawia, że 
wyruszyły pospiesznie i pobiegły, aby oznajmić to 
Jego uczniom (por. Mt 28, 8). To właśnie sprawia, 
że powracają do swoich kroków i swoich spojrzeń; 
powracają do miasta, aby spotkać się z innymi.

Jak z nimi weszliśmy do grobu, tak z nimi 
zachęcam was, byście wyruszyli, powrócili do 
miasta, powrócili do naszych kroków i naszych 
spojrzeń. Idźmy wraz z nimi, aby głosić nowinę, 
idźmy... Do wszystkich tych miejsc, gdzie wydaje 
się, że grób miał ostatnie słowo i gdzie zdaje się, 
że śmierć była jedynym rozwiązaniem. Idźmy, aby 
głosić, dzielić się, objawić, że to prawda: Pan żyje. 
Żyje i pragnie zmartwychwstać w wielu twarzach, 
które pogrzebały nadzieję, pogrzebały marzenia, 
pogrzebały godność. A jeśli nie jesteśmy zdolni, 
aby pozwolić, żeby Duch prowadził nas na tej 
drodze, to nie jesteśmy chrześcijanami.

Idźmy i dajmy się zaskoczyć tą inną 
jutrzenką, dajmy się zadziwić nowością, jaką 
może dać tylko Chrystus. Pozwólmy, aby Jego 
czułość i miłość kierowały naszymi krokami, 
pozwólmy, aby uderzenie Jego serca przemieniło 
nasz słaby puls.
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