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Wielkanoc, Pascha, Niedziela wielkanocna, Zmartwychwstanie Pańskie, Wielki Dzień 
– najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniaj ące Zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa, obchodzone przez Kościoły chrześcijańskie wyznające Nicejskie 
Credo. Jest świętem ruchomym i obchodzimy ją w pierwszą niedzielę po pierwszej 
wiosennej pełni Księżyca. 
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EWANGELIA NA  UROCZYSTO ŚĆ  ZMARTWYCHWSTANIA  PA ŃSKIEGO                   J 20,1-9 
Apostołowie przy grobie Zmartwyhwstałego 
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 do grobu. Ujrzał i 
uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z 
martwych. 
 

 
 
Zarówno Wielki Piątek, jak i Wielka Sobota nie trwają wiecznie. One minęły. 
Nadeszła niedziela. Nadeszła Wielka Noc. Nadeszło Zmartwychwstanie. Śmierć, 
cierpienie, ból, smutek zostały pokonane. 
Nie biegajmy więc z niepokojem wokół grobu Jezusa. Nie stójmy trwożliwie na jego 
progu. Wejdźmy do środka. Zobaczmy, że jest pusty. Zobaczmy i uwierzmy. Jezus 
żyje. A wraz z Nim i my żyć będziemy. Tylko z Nim. 
W zmartwychwstaniu Jezusa najbardziej fascynuje mnie i zadziwia to, że przywrócił 
do życia CIAŁO. Oczywiście też to, że zwyciężył śmierć, piekło i szatana. To, że 
otworzył nam drogę do nieba – również. To, że kamień został odwalony od grobu – 
także. Jednak najbardziej to, że przywrócił do życia CIAŁO. Odt ąd aż do końca 
powtarzać będziemy „wierzę w ciała zmartwychwstanie”. Jakby Bogu zależało by 
człowiek miał ciało, dotykał ciałem, śmiał się ciałem, widział, słyszał, smakował, 
kochał ciałem, cieszył się ciałem! 
Ciało. Zdolne do odczuwania radości, smutku, przyjemności, udręki (choć TAM, 
obiecuje Pismo, „ani krzyku, ani płaczu już nie będzie”); rozsmakowane 
w winogronach, figach, daktylach, rybach; podziwiające lilie polne i zasłuchane 
w świergot ptaków niebieskich; głaszczące kędzierzawe czupryny dzieci; głośne, 
żywotne, piękne. Spieszno Jezusowi było do ciała. Wytrzymał bez niego niecałe trzy 
dni. Nie mógł inaczej, bo dusza nie chce istnieć bez ciała. Nie leży to w jej naturze. 
Człowiek nie istnieje bez ciała. Człowiek to „taniec” duszy i ciała. 
Wszyscy, prędzej czy później, będą musieli (no, może „nie musieli”: będą mogli, o ile 
będą chcieli) pojednać się z ciałem. Może na tym polega między innymi czyściec. 
Każdy, uwikłany w jakąkolwiek pogardę, czy dla ducha, czy dla ciała, będzie miał 
szansę nauczyć się szacunku dla obu. Ważne to dla mnie, by nie przeciwstawiać: albo 
cielesne, albo duchowe. Przez to, co przemijalne, idziemy przecież do tego, co trwałe. 
Ważne jest i doczesne, i wieczne. To nie przeciwstawne wartości! Z jednego ŹRÓDŁA 
pochodzą obie. W tym samym kierunku, do tego samego CELU nas prowadzą. 
 
 

 



OGŁOSZENIA 
1. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, tj. 27 kwietnia br. zapraszam dzieci I Komun. 
    na spotkanie po Mszy św. o godz. 12.00. 
2. Przypominam, że dziś i jutro nie ma Mszy św. wieczornej. 
3. Składam „Bóg zapłać” za udekorowanie Grobu P. Jezusa i kościoła firmie 
    P. Marzyjanek i P. Czesławowi. 
4. Zapraszam 25 kwietnia /piątek/ o godz. 18.00 na I spotkanie Kursu 
    Przedmałżeńskiego. 
5. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego zostanie poświęcony obraz Jezusa Miłosiernego, 
    który jest darem wszystkich Kół Żywego Różańca z naszej Parafii. 
6. Na koniec pragnę bardzo gorąco podziękować całej asyście procesyjnej łącznie 
    z druhami OSP w Czerniewicach za ubogacenie liturgii. 
7. Gm. Ośr. Kultury w Czerniewicach zaprasza dzieci i młodzież na warsztaty 
    muzyczne „Nauka gry na skrzypcach dla początkuj ących”. Pierwsze spotkanie  
    odbędzie się 26 kwietnia o godz. 10.00. Zgłoszenia pod nr. tel. 44 712 32 34 bądź 
    w biurze GOK. 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Poranne ćwiczenia języczka. 
Proszę przeczytać to 10 razy z narastającą prędkością! 
    1.Poczmistrz z Tczewa, rotmistrz z Czchowa. 
    2. Na strychu stacji straszy duch druha Stacha. 
 

 
 

 
         Niech Jezus Zmartwychwstały napełnia Was radością, miłością  
i pokojem serca, oraz niech błogosławi Waszym rodzinom.  
        Te życzenia zanieście również do ludzi chorych i w podeszłym wieku, aby 
i oni cieszyli się z nami tą prawdą, że Chrystus zmartwychwstał - Alleluja!!!  

Życzenia składa Redakcja. 
 
 



 
INTENCJE 

                                                 PONIEDZIAŁEK  21. 04. 2014 
  9.00 Za +Stefana Chudego w 1 rocz. śmierci i jego rodziców, Mariannę, Stanisława 
                  i Jana Kupidurów oraz cr. Kupidurów i Chudych. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Mateusza Szydłowskiego z racji 18 rocz. urodzin; 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jolanty z racji 50 rocz. urodzin. 
                                                                     WTOREK 22. 04. 2014 
.............. 
                                                          ŚRODA  23. 04. 2014 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Jerzego i teściów Gierańczyków, Stefanię Wojtczak, Ewę Skrzypek, 
                  Bogusława Banasiak i Lucjana Tworskiego; 
               +Szczepana, Katarzynę i Jana Więckowskich; 
               +Jana Szczura w 3 rocz. śmierci, rodziców i rodzeństwo oraz teściów. 
                                                               CZWARTEK  24. 04. 2014 
…………. 
                                                          PIĄTEK  25. 04. 2014 
………… 
                                                  SOBOTA  26. 04. 2014 
………… 
                                                   NIEDZIELA  27. 04. 2014 
                                                   ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BO ŻEGO 
  9.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stanisławy Gierach z racji 90 rocz. 
                  urodzin i całej rodziny; 
          O Boże błogosławieństwo dla Edyty i Dominika z racji 1 rocz. ślubu;  
          Za +Antoninę i Mariana Pawlaków oraz cr. Pawlaków i Skonecznych; 
               +Wacława Bisa, cr. Bisów i Wieczorków oraz Andrzeja Szczęsnego; 
               +Mariusza, Mariannę i Tadeusza Michalaków, Józefę i Piotra Kowalskich 
                 oraz Helenę Banasiak; 
               +Jadwigę i Zygmunta Jabłońskich; 
               +Tadeusza Rosłaniec /int. od kolegów i koleżanek z TTBS-u/; 
               +Stanisława i Leona Dąbrowskich, Jadwigę, Krystynę i Czesława Boneckich  
                 oraz Jana Szczepańskiego; 
               +Józefa Pasika /int. od rodziny Gabryszewskich/; 
               +Józefę Kowalczyk /int. od Koła Żywego Róż. z Lechowa/; 
               +rodziców Sochów, teściów Suskich oraz Jana Suskiego w 7 rocz. śmierci; 
               +Stanisława Staszewskiego w 1 rocz. śmierci; 
               +Ewę i Marcina Goleniów, Stefana Szadkowskiego oraz Józefę Bielicką; 
               +Józefa, Jana i Józefę Sobczaków, rodziców Lipskich, Stanisława Boneckiego 
                 i cr. Miniaków. 
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Urszuli i Kazimierza z racji  
                 30 rocz. ślubu; 
          O Boże błogosławieństwo dla Damiana Milewskiego z racji 18 rocz. urodzin. 
18.00 Za +Stefana i Jerzego Wasiaków oraz cr. Wasiaków. 
 
 

 


