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EWANGELIA NA NIEDZIEL Ę ZMARTWYCHWSTANIA PA ŃSKIEGO                                J 20,1-9 

Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego 

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria 
Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc  
i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do 
nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono". Wyszedł więc Piotr  
i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń 
wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące 
płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za 
nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na 
Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. 
Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. 
Ujrzał i uwierzył. Dot ąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma 
powstać z martwych. 

●●● 
 
„Chrystus zmartwychwstał. Co my na to?” Wydarzenie to jest tak niezwykłe, że 
przerasta naszą wyobraźnię. Tamten niedzielny poranek sprzed prawie dwóch tysięcy 
lat to najważniejszy dzień w historii ludzkości. A co my na to? 
Chociaż nie widzieliśmy pustego grobu, wierzymy, że „umęczon pod Ponckim Piłatem, 
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, 
wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego i powtórnie 
przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca”... 
Nasza wiara opiera się na świadectwie ludzi, którzy widzieli Zmartwychwstałego, 
którzy „z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu”. 
W świetle pustego grobu powinniśmy — tak jak Apostołowie — zacząć poważnie 
traktować naukę Jezusa. Nawet wtedy, gdy jej nie rozumiemy albo gdy wydaje się 
niewygodna. Ten, który uczył, że Bóg jest dobry, który sam siebie uważał za Boga, 
który od swoich uczniów domagał się radykalnego pójścia za Nim i naśladowania Go, 
pokonał śmierć. W ten sposób potwierdził, że zawsze mówił prawdę: gdy uczył  
o konieczności przebaczania, dystansu wobec dóbr materialnych, że mamy karmić się 
Jego Ciałem i przyjmować odpuszczenie grzechów z rąk Apostołów. 
Przede wszystkim jednak zmartwychwstanie Jezusa jest dla nas znakiem nadziei: 
szatanowi nie udało się zwyciężyć. Nasze grzechy zostały zgładzone. Po śmierci nie 
czeka nas kara, ale wieczne szczęście... Chrystus, który zmartwychwstał jako 
pierwszy, wskrzesi kiedyś także nasze śmiertelne ciała i będziemy mogli cieszyć się 
nieprzemijającą radością. Śmierć — największy wróg człowieka — już nie panuje nad 
nami. Czy ktoś ofiarował nam kiedyś lepszą nowinę? 
 

●●● 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ: 

Śp. Marian Goździk – pokój jego duszy. 
 
 



OGŁOSZENIA  
1. Zapraszam w najbliższy piątek, tj. 29 kwietnia na godz. 18.00 na I spotkanie 
    Kursu Przedmałżeńskiego. 
2. Informuj ę, że na Dzień Skupienia Grup Ojca Pio w Łowiczu wyjeżdżamy 
    30 kwietnia z Pl. JP II o godz. 8.30. 
3. Zapraszamy na Nabożeństwa Majowe codziennie zaraz po Mszy św. o godz. 18.00. 
    Bardzo proszę o uporządkowanie i przyozdobienie naszych przydrożnych  
    kapliczek i krzyży. 
4. Informuj ę, że 21 maja odbędzie się pielgrzymka do Katedry na Wawelu  
    w  Krakowie i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Koszt  
    pielgrzymki 100 zł od osoby. Dzieci i młodzież ucząca się – 50 zł od osoby. Zapisy 
    po Mszach św. i u Pani Barbary Skonecznej. 
5. 04 czerwca 2011 roku /sobota/ odbędzie się Ogólnopolskie Spotkanie Młodzieży 
    na Polach Lednickich. Zapisy u Ks. Waldemara. 

●●● 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Kardynał Newman jechał kiedyś pociągiem w towarzystwie kilku mężczyzn, którzy całą 
podróż wypowiadali się w bardzo nieprzyjemnym tonie na temat Kościoła. Kardynał 
milczał jak zaklęty aż do momentu, kiedy jeden z pasażerów dojechał do swojej stacji.  
- Proszę pana - powiedział za nim kardynał - zostawił pan coś. 
Mężczyzna odwrócił się szybko.  
- Zostawiłem coś?  
- Tak - odparł kardynał - bardzo złe wrażenie.  
 

INTENCJE  
                                                     PONIEDZIAŁEK  25. 04. 2011 
 9.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy i Jana Szydłowskich z racji 
                 40 rocz. ślubu. 
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anny i Grzegorza z racji 
                  20 rocz. ślubu i ich dzieci; 
          O boże błogosławieństwo dla Marianny i Józefa Gierachów w 60 rocz.  
                  Sakramentu Małżeńskiego; 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Janiny i Jana z racji 40 rocz. ślubu  
                                                    WTOREK  26. 04. 2011 
18.00 Za +Jana i Helenę Rutkowskich oraz cr. Rutkowskich. 
                                                              ŚRODA  27. 04. 2011 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O Boże błogosławieństwo dla Marceliny z racji 25 rocz. urodzin; 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Magdaleny i Zbigniewa w 2 rocz. ślubu 
                  i dla córki Ani. 
          Za +Józefa Dąbrowskiego /int. od żony/;  
                +Jadwigę Jabłońską i Zygmunta;  
                +Jana-Aleksandra, Stanisławę, Tadeusza i Andrzeja Szydłowskich; 
                +Władysława Kobyłeckiego /int. od Zakładu Pogrzebowego „Niebo”/; 
                +Leona Dąbrowskiego i Stanisława, Krystynę i Jadwigę Boneckie oraz 
                  Jana Szczepańskiego; 
                +Mariana Goździka /int. od żony z dziećmi/. 



                                                               CZWARTEK  28. 04. 2011 
18.00 Przez wstawiennictwo MB z Medjugorie o potrzebne łaski dla Pielgrzymów  
                   w 1 rocz. spotkania. 
                                                   PIĄTEK  29. 04. 2011 
18.00 int. wolna. 
                                                   SOBOTA  30. 04. 2011 
17.00 Ślub – Agnieszka Wiercińska i Łukasz Rybak. 
18.00 Za +Zofię i Mariana Chojeckich oraz dziadków Szadkowskich. 
                                                   NIEDZIELA  01. 05. 2011 
 9.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zofii z racji 80 rocz. urodzin 
                  i całej rodziny; 
          O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki i Pawła Skonecznych z racji 5 rocz. 
                  ślubu i ich dzieci; 
          Dziękczynno błagalna za przeżyte lata dla Henryki, o zdrowie, błogosławieństwo 
                 Boże i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny, dzieci, wnuków i prawnuków. 
          Za +Władysława Dąbrowskiego, Arkadiusza Sabiniaka, dziadków 
                   Dąbrowskich i Wójcików; 
                +Helenę i Władysława Olczaków; 
                +Wacława Bisa w 8 rocz. śmierci; 
                +Janinę Tworską w 5 rocz. śmierci, Michała, Józefę i Władysława  
                  Tworskich oraz dziadków Skorupińskich; 
                +Stanisławę Zysiak i Grzegorza Żurańskiego; 
                +Andrzeja Jarzębskiego w 6 rocz. śmierci, cr. Melów i teściów Jarzębskich; 
                +Jana Bednarka /popogrzebowa/; 
                +Ks. Henryka Sobieckiego /greg. 1/ 
                +Janinę i Bronisława Miksów oraz Teresę Jankowską; 
                +Zygmunta Tomczyka, Jadwigę i rodziców Tomczyków, Franciszkę 
                  i Stefanię Haraśnych oraz cr. Haraśnych; 
                +Jana Sobczaka /int. od rodziny Skrobiszów i Bogusławskich/; 
                +Józefę Marczak; 
                +Bronisławę, Stanisława, Bolesława i Witolda Rybaków; 
                +Jana i Jerzego; 
                +Józefę i Władysława Kaczmarek;  
                +Tadeusza Kąckiego, Stanisławę Golec, rodziców Kąckich i Kwiatkowskich. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Przemusia Sawickiego z racji 2 rocz. urodzin 
                   i całej rodziny; 
          O Boże błogosławieństwo dla Magdaleny Bodera z racji 18 rocz. urodzin. 
18.00 Za +Edwarda Szymańskiego oraz rodziców Szymańskich i Włodarczyków.  
 
Do końca czerwca czytamy Ewangelię św. Mateusza. 
 

 

Zdrowych, pogodnych, pełnych wiary, nadziei i miłości Świąt 

Wielkanocnych 

życzy Redakcja 
 


