
„Nie pojmowali bowiem jeszcze Pisma, 
iż trzeba, aby On powstał z martwych”.

EWANGELIA: J 20, 1-9

Adam Żak

ŻYCZENIA

Adam ŻakAdam Żak

      Pierwszego dnia tygodnia, kiedy było jeszcze bardzo rano, Maria Magdalena i dwie 
inne pobożne niewiasty poszły do grobu. Maria zauważyła kamień odsunięty od grobowca.
Spieszy do Jeruzalem, żeby powiedzieć o tym Piotrowi i Janowi. Dwaj Apostołowie biegną
do grobu i stwierdzają nieobecność Ciała Mistrza. Z pewnym lękiem wchodzą do grobowca.
 Widzą leżące „płótna oraz chustę (...), która leżała zwinięta osobno w innym miejscu”.
Zdziwienie i zaskoczenie. „Nie pojmowali bowiem jeszcze Pisma, iż trzeba, aby On powstał
z martwych”. Jeszcze niedawno zastanawiali się cóż to jest powstać z martwych. Teraz 
zobaczyli i uwierzyli. Uwierzyli w to, co po ludzku było nieprawdopodobne. Jezus zmar-
twychwstał! Trzeciego dnia zmartwychwstał! Taka jest prawda. „Tą prawdą, na której
jak na „kamieniu węgielnym” opiera się cała budowa naszej wiary, chcemy dzisiaj na nowo
dzielić się między sobą wzajemnie, jako pełnią Ewangelii” (św. Jan Paweł II). Radujmy się
zwycięstwem Tego, który był ukrzyżowany, zwycięstwem dobra nad złem. Grób, w którym
był złożony Jezus jest pusty, zachowany do dziś. W dzisiejsze Święto Zmartwychwstania 
Pańskiego weselmy się, bo „wesoły nam dzień dziś nastał”. „Oto dzień, który Pan uczynił.
Alleluja, alleluja! Radujmy się w nim i weselmy”. Boże, uwielbiamy Cię i chwalimy, 
że zwyciężywszy śmierć, otworzyłeś nam bramy wieczności.

Niech słowa tej pieśni, szczególnie teraz, wiosną 2021 roku -
- w rzeczywistości lęku o siebie i najbliższych, 

w niepewności i ogólnej dezorientacji - 
- na nowo wybrzmią w każdym sercu, w każdej rodzinie, 

w każdym domu, w całej naszej parafii.
Niech Błogosławieństwo wzniesionej prawicy Zmartwychwstałego 

dotknie każdej sfery życia. 
Bądźmy silni mocą naszego Pana.

Zmartwychwstawajmy każdego dnia 
z bezsilności, bezradności i beznadziei.

Ze Zwycięzcą nad śmiercią zawsze nauczymy się 
dobrze zaczynać nowy dzień, próbować po raz kolejny, 

walczyć, by odnosić choć niewielkie triumfy, bo...
„wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”.

Niech na ustach każdego z nas będzie radosny okrzyk: 
ALLELUJA!*
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NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA

* Alleluja to okrzyk radości. Hebrajskie hallelū-Jāh 
oznacza dosłownie „chwalcie Jahwe” i jest wezwaniem
do sławienia Boga, umieszczanym na początku
lub na końcu wielu psalmów Starego Testamentu.

„Zmartwychwstał Pan i żyje dziś,
Blaskiem jaśnieje noc.

Nie umrę, nie, lecz będę żył,
Bóg okazał swą moc”.
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Choć trwa epidemia i szkołę mamy
w komputerach i w ogóle nie bardzo
możemy gdzieś wyjść – serdecznie
zapraszamy wszystkie dzieci naszej
para�i i wszystkie dzieci, do których
dociera internet z naszych serwerów,
do udziału w konkursach na stronie
mojapara�a24.pl. 

Szczególnie zapraszamy do udziału
w Konkursie Paschalnym. Pojawia się
w nim między innymi pytanie o płótno,
w które owinięto Jezusa po zdjęciu
z krzyża, a przed złożeniem do grobu. 

Wielu ludzi na świecie wierzy, jest
wręcz przekonanych, że tym płótnem
jest Całun, obecnie przechowywany
w katedrze w Turynie we Włoszech.
Dlatego nazywamy to płótno 
Całunem Turyńskim.

Przez setki lat wielu naukowców
przyglądało się bardzo uważnie Cału-
nowi i wielokrotnie porównywano 
to, co widać na Całunie z tym, co
opisują Ewangelie. 

Pewien matematyk, profesor 
z Turynu, łącząc wspólne cechy Jezusa
i osoby, którą widać na Całunie, 
obliczył, że prawdopodobieństwo 
pojawienia się wszystkich cech u jed-
nego tego samego mężczyzny, który
cierpiał tortury ukrzyżowania, wynosi
1 na 200 miliardów. Oznacza to, że

teoretycznie wśród 200 miliardów 
ukrzyżowanych mogła stnieć tylko
jedna osoba, która miała cechy wspól-
ne „człowieka z Całunu” i Jezusa.
Ponieważ w historii nie ukrzyżowa-
no 200 miliardów ludzi, obliczenia 
wskazują, że „osoba z Całunu”, to 
naprawdę Jezus.

Zdaniem niektórych naukowców,
obraz na Całunie mógł być spowo-
dowany światłem emanującym z Ciała
Chrystusa w czasie zmartwychwstania.
Hipoteza ta nie jest nieprawdopo-
dobna, jeśli przypomnimy sobie scenę
Przemienienia Jezusa na Górze Tabor.

Przez pierwsze 300 lat Całun był
ukrywany z powodu prześladowania
chrześcijan. Jezus na malowidłach 
w tamtym czasie był przedstawiany
w sposób symboliczny. Od IV wieku
obrazy Chrystusa mają wiele nieregu-
larnych elementów, trudnych do 
przypisania wyobraźni artystów, 
a wyraźnie inspirowanych Całunem. 

Bardzo bogata jest historia miejsca
przechowywania Całunu na prze-
strzeni wieków. W wieku X Całun był
w Konstantynopolu. W wieku XIII, 
podczas wypraw krzyżowych, został
przewieziony do Francji. W Turynie 
ma swoje miejsce od wieku XVI.

Wiele analiz naukowców potwier-

dza autentyczność Całunu. Obecna
jest na nim ogromna ob�tość pyłków
bliskowschodnich, aloesu i mirry.
Wskazuje się na prymitywny spo-
sób produkcji sukna; na obecność
aragonitu (minerału) podobnego do
występującego w jaskiniach Jero-
zolimy; na szew boczny identyczny
jak na tkaninach żydowskich z I wieku;
na widoczne ślady DNA charakte-
rystycznego dla ludzi z Bliskiego
Wschodu; na plamy krwi, która oka-
zała się prawdziwą krwią ludzką
wypływającą z ran zwłok w szaco-
wanym czasie 36-40 godzin.

Całun daje możliwość zobaczenia
na własne oczy tego wszystkiego, 
co przedstawiono w Ewangeliach 
opisujących Mękę Jezusa, z jeszcze 
większymi szczegółami. Widać na 
nim ponad 120 ran po biczu, koronę
cierniową, obrzęk twarzy od uderzeń
i upadków, dziury po gwoździach 
w nadgarstkach, ranę na boku z dużą
ilością krwi i surowicy. To wszystko
sprawia, że osoby oglądające Całun
nie mogą pozostać obojętne. Staje 
się on Ewangelią napisaną Krwią 
samego Jezusa. To płótno jest bez-
pośrednim świadkiem Męki i Zmar-
twychwstania naszego Pana.

MATERIAŁ DO KONKURSU PASCHALNEGO

dokończenie na 4 stronie

Naszym Siostrom Zmartwychwstankom
w Dniu ich patronalnego Święta życzymy

wielkiej radości!
Kiedy wszystko będzie zawodzić, 

kiedy zwątpienie sięgnie apogeum, 
niech niezawodny Chrystus 

przychodzi ze swoim pokojem!
Życzymy bliskości Jezusa 

i wtedy, gdy się dobrze wiedzie, 
ale przede wszystkim 

w dni trudne i złe.
Niech radosne Alleluja 

będzie dla drogich Sióstr 
ostoją zwycięskiej miłości 

i niezłomnej wiary.

ŻYCZENIAPOSŁUCHAJ 
PAPIEŻA FRANCISZKA

„W ciągu tych dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa,
niezliczone ludy otrzymały łaskę wiary, 
doprowadziły do jej rozkwitu w życiu 
codziennym i przekazały ją zgodnie 

ze swoimi własnymi wzorcami kulturowymi.
Gdy jakaś wspólnota przyjmuje orędzie 

zbawienia, Duch Święty zapładnia jej kulturę 
przemieniającą mocą Ewangelii. Tak więc, 
jak można dostrzec w dziejach Kościoła, 
chrześcijaństwo nie dysponuje jedynym 
wzorcem kulturowym, lecz pozostając 

w pełni sobą i dochowując bezwarunkowej 
wierności orędziu ewangelicznemu 

i kościelnej tradycji, będzie przybierało także 
oblicze różnych kultur i narodów, w których 

zostanie przyjęte i zapuści korzenie”.
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Zapraszamy wszystkie dzieci do Konkursu pt.
„KONKURS PASCHALNY - NAGRODA DLA KAŻDEGO”.

Zachęcamy też do przeczytania 
w tym numerze naszej Gazetki 

„Materiału do Konkursu Paschalnego”.
Przypominamy również, że od marca walczymy 

o znakomite nagrody czerwcowe.
Aby odebrać nagrodę czerwcową – 

– trzeba rozwiązywać wszystkie konkursy.
Już czeka na Was Konkurs nr 3.
Szczegóły na mojaparafia24.pl!!
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KONKURS DLA DZIECI

Z wiarą stajemy dziś przed pustym
Grobem Chrystusa, z którego płynie
radosne wielkanocne orędzie: 
Jezusa w grobie nie ma! 

Jezus z Nazaretu został ukrzyżo-
wany przez żołnierzy najlepszej armii
starożytnego świata. Dla Żydów,
którzy skazali Jezusa na śmierć przez
ukrzyżowanie, Jego Grób miał być
dowodem ich tryumfu i tego, że mieli
rację wydając wyrok skazujący. Przy
Grobie czuwali ci, którzy chcieli
śmierci Chrystusa, uważając Go za 
oszusta. Ich pragnieniem było, aby 
i On i Jego nauczanie zostały po-
grzebane na zawsze. Grób Jezusa 
został szczelnie zamknięty i opie-
czętowany. 

Na nic straż pieczęć i skała... 
Trzeciego dnia po swojej śmierci

Chrystus zmartwychwstał. Z pustego
Grobu Chrystusa płynie zagrożenie
dla faryzeuszy, dla ich egzystencji. 
Dowody świadczą, że nie spoczną 
w prześladowaniu i tak ten proceder
trwa już ponad 2000 lat. 

Maria Magdalena i inne niewiasty
idą do Grobu Pana, w którym zastają
odsunięty kamień. Maria biegnie do
Piotra i „ucznia, którego Jezus kochał”
(Tradycja utożsamia go ze św. Janem),

przekazując im informację, że „za-
brano Pana z grobu i nie wiemy,
gdzie go położono”.

Bóg jest Panem życia i śmierci.
Jest Panem, który przez wszelką
możliwą śmierć prowadzi nas do
tajemnicy życia bez końca To dla
wiernych Chrystusowi Dobra Nowina!
Z Grobu Jezusa, w którym zamknęli
Go możni tego świata, rozchodzi się
na cały świat Ewangelia życia, ra-
dości i nadziei. Zmartwychwstały
pokazuje, że życie na ziemi jest przy-
gotowaniem do szczęścia wiecznego.
To Najlepsza Nowina!

Często zdarza się, że tak niezwykłe
i niepowtarzalne wydarzenie jak Święta
Paschalne nie pozostawia w nas 
prawie żadnego śladu. Potrzeba nam
wiary w to, że Chrystus zmartwych-
wstał. Wiary, która opiera się nie 
o dane statystyczne, ale o osobistą 
relację z Jezusem. 

Świąteczny nastrój tak szybko 
gaśnie. Powtarzamy utarte słowa: 
„Święta, Święta i po Świętach”. 

Zastanawiające jest również to, 
że gdyby Kościół nie nakazał przy-
stąpienia do spowiedzi, to pewnie 
u wielu katolików sumienie nie by-
łyby „odświeżone”. Jedyny widoczny

ślad - umyte okna i wyprane �ranki. 
Dzień, w którym odkryto pusty

Grób Jezusa jest dla całej ludzkości
początkiem czasu niezmiernej ra-
dości i poczucia pełnej wolności. Od
tamtego wielkanocnego poranka
przy PUSTYM Grobie Jezusa w Jerozo-
limie klęczą we wdzięcznej zadumie
tysiące pielgrzymów. I to też Dobra
Nowina.

Tak, Chrystus prawdziwie zmar-
twychwstał, a my jesteśmy tego
świadkami. Pełnym głosem obwiesz-
czajmy to światu, aby nasza radość 
przeniknęła serca wielu innych ludzi,
zapalając w nich światło nadziei,
która zawieść nie może. 

Niech te świąteczne dni będą dla
nas wszystkich czasem szczególnego
spotkania z Bogiem i z drugim czło-
wiekiem. Niech te spotkania (choćby
– z powodu epidemii – przez media)
zaowocują miłością miłosierną, dzięki
której stworzymy bardziej serdeczne
życie. 

Uwierzmy słowom Chrystusa, 
który obiecał nam, że również po-
wstaniemy z martwych. 

Zatem mamy szansę na życie
wieczne i to dla nas DOBRA NOWINA.
NAJLEPSZA.

PUSTY GRÓB TO NAJLEPSZA NOWINA

Jadwiga Kulik

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELIŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELIŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Historycznie chrześcijanie przeżywali cotygodniowy dzień zmartwychwstałego Pana 

najpierw jako dzień radości, a dopiero później jako dzień odpoczynku — przede wszystkim dlatego, 
że nie przewidywał go kalendarz cywilny”.

PAPIEŻ FRANCISZEK 
O ŚWIĘTYM JÓZEFIE

„Józef widział, jak Jezus wzrastał 
z dnia na dzień „w mądrości, w latach 

i w łasce u Boga i u ludzi” (Łk 2, 52). 
Podobnie jak Pan uczynił to z Izraelem, 

tak i on „uczył Go chodzić, biorąc Go
 za rękę: był dla Niego, jak ojciec, 

który podnosi dziecko do policzka, 
pochyla się nad nim, aby go nakarmić” 

(por. Oz 11, 3-4)”.

– trzeba rozwiązywać wszystkie konkursy.– trzeba rozwiązywać wszystkie konkursy.



1. Msza święta hospicyjna – dziś o godz. 1430.

2. Nowenna do Miłosierdzia Bożego – dziś i w tygodniu o godz. 1730

(za błędną informację tydzień temu o dzisiejszym dniu – jako Redakcja
Gazetki przepraszamy) z dwoma wyjątkami: jutro Nowenna 
po Mszy świętej wieczornej, a w piątek – po Mszy świętej o godz. 1500.

3. Jutro Msze święte jak w każdą niedzielę. Taca jest przeznaczona 
na Katolicki Uniwersytet Lubelski.

4. Jutro o godz. 1720 wypominki roczne. 

5. Z racji Oktawy Wielkanocy w najbliższy piątek 
nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

6. Przyszła niedziela, 11 kwietnia, kończy Oktawę Wielkanocy. 
To tak zwana Niedziela Przewodnia lub Niedziela Biała – Niedziela 
Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy za tydzień na Nabożeństwo 
do Miłosierdzia Bożego o godz. 1500. Z tej racji nie będzie Nabożeństwa
o godz. 1720.

7. Składamy najserdeczniejsze podziękowania Panu Organiście 
Romanowi Danielewiczowi i wszystkim zaangażowanym 
w przygotowanie Misterium Męki Pańskiej, które w V Niedzielę 
Wielkiego Postu pozwoliło nam jeszcze bardziej ukochać 
Tajemnicę Odkupienia. Misterium jest dostępne do obejrzenia 
i wysłuchania na facebook.com/pallotyniradom.
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I TYDZIEŃ PSAŁTERZAI TYDZIEŃ PSAŁTERZAI TYDZIEŃ PSAŁTERZA 1. Msza święta hospicyjna – dziś o godz. 141. Msza święta hospicyjna – dziś o godz. 143030

KALENDARZ
LITURGICZNY

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

4 kwietnia 2021r. - NIEDZIELA
Imieniny: Benedykta, Wacława
1. czytanie: Dz 10, 34a. 37-43
PSALM 118, 1b-2. 16-17. 22-23
2. czytanie: Kol 3, 1-4
EWANGELIA: J 20, 1-9

5 kwietnia 2021r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Ireny, Wincentego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 2, 14. 22b-32
PSALM 16, 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11
EWANGELIA: Mt 28, 8-15

6 kwietnia 2021r. - WTOREK
Imieniny: Ady, Ireneusza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 2, 36-41
PSALM 33, 4-5. 18-19. 20 i 22
EWANGELIA: J 20, 11-18

7 kwietnia 2021r. – ŚRODA
Imieniny: Donaty, Krystiana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 3, 1-10
PSALM 105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9
EWANGELIA: Łk 24, 13-35

8 kwietnia 2021r. – CZWARTEK
Imieniny: Cezarego, Radosława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 3, 11-26
PSALM: 8, 2ab i 5. 6-7. 8-9
EWANGELIA: Łk 24, 35-48

9 kwietnia 2021r. – PIĄTEK
Imieniny: Konrada, Mai
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 4, 1-12
PSALM: 118, 1b-2 i 4. 22-24. 25-27a
EWANGELIA: J 21, 1-14

10 kwietnia 2021r. - SOBOTA
Imieniny: Antoniego, Daniela
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 4, 13-21
PSALM 118, 1bc i 14-15b. 16-21
EWANGELIA: Mk 16, 9-15

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Człowiek jest przeznaczony do odtworzenia obrazu Syna Bożego, 

który stał się człowiekiem”.

Oczywiście to kwestia wiary. Bada-
nia ciągle trwają. Każdy, kto ogląda 
Całun, w sercu swoim podejmuje 
decyzję, czy ta Relikwia jest utwier-
dzeniem w zaufaniu Jezusowi. 

Na koniec kilka cytatów 
naukowców badających Całun:

„W swojej karierze naukowej zetkną-
łem się tylko z dwoma przedmiotami,
które nie są wytłumaczalne nauko-
wo: Całunem Turyńskim i obrazem 
utrwalonym w źrenicy Matki Boskiej
z Guadalupe. To dwa wizerunki, 
o których po dokonaniu serii badań
można z całą pewnością powiedzieć,
że nie zostały uczynione ludzką ręką”.
„To jest nie do wyjaśnienia. Każde ze

zjawisk odwzorowanych na Całunie
Turyńskim możemy wyjaśnić z osobna,
ale nie da się wyjaśnić ich jedno-
czesnego występowania”.
„Dlaczego Całun nie może być pod-
róbką? W Całunie znaleziono pyłki
wielu roślin, m.in. z Europy Zachod-
niej, ponieważ był wystawiany we
Francji i Włoszech, z Bliskiego Wscho-
du, gdzie był wystawiany przypusz-
czalnie w Mezopotamii, Edessie oraz
Konstantynopolu, ale znaleziono 
też 46 pyłków roślin, które kwitną 
tylko w okolicach Jerozolimy i tylko
wiosną. Nie było możliwe podrobie-
nie tych dowodów. Nikt w średnio-
wieczu nawet nie wpadłby na to”.

MATERIAŁ 
DO KONKURSU PASCHALNEGO

wieczu nawet nie wpadłby na towieczu nawet nie wpadłby na to
opr.

dokończenie z 3 strony


