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NIEDZIELA WIELKANOCNA 
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Drodzy Parafianie, 
Czytelnicy „Mojej Parafii” 
oraz wszyscy modlący się  w naszym pallotyńskim kościele!
Każdy z nas nosi w sobie pragnienie wieczności, nieśmiertelności…
Dzisiaj Jezus udowadnia nam: 
Będziemy żyć wiecznie! Zmartwychwstaniemy!
Życzymy Wam wszystkim prawdziwej wiary!
W Jezusa żyjącego pośród nas i czekającego na nas wszystkich w Królestwie Bożym!
Niech Święta Wielkanocne staną się okazją
do spotkania ze Zmartwychwstałym 
w świętych sakramentach i w drugim człowieku.
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Ewangelia J 20, 1-9
„Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono.”

„Chrystus (…) jest jedynym, doskonałym i ostatecznym Słowem Ojca. W Nim powiedział On wszystko 
i nie będzie już innego słowa oprócz Niego. (…) Jeśli więc dzisiaj ktoś chciałby Go jeszcze o coś pytać 

lub prosić o jakąś wizję lub objawienie, nie tylko postępowałby nieroztropnie, lecz także obrażałby Boga, 
nie mając oczu utkwionych jedynie w Chrystusa.”

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA

Adam Żak 

WIERZĘ… W SYNA JEGO JEDYNEGO
„Sam Jezus określa się jako „Jednorodzony” 

Syn Boga (J 3,16) i przez ten tytuł potwierdza swoją 
wieczną preegzystencję. Domaga się On wiary 

w „imię Jednorodzonego Syna Bożego” 
(J 3, 18) KKK 444.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa pojawili 
się ludzie, którzy uważali Jezusa za zwyczajnego 

człowieka. Inni twierdzili, że Jezus nie miał ani 
ludzkiej duszy, ani ludzkiego ciała. Był Bogiem, 

który pojawił się jako pozorny człowiek. Te opinie 
są sprzeczne z Pismem Świętym i prowadzą do 
wniosku, że Jezus nas nie zbawił. Teologowie

 w oparciu o Ewangelię św. Jana (J 3, 16) 
sformułowali wnioski, posługując się określeniem 

„Syn jedyny” znajdujące się w wyznaniu wiary.

Co oznacza wyrażenie „Syn Boży”?
1.  W Ewangeliach Jezus uchodzi za „Syna”, 

ponieważ Boga nazywa swoim Ojcem.

2.  Według wyobrażeń żydowskich wyrażenie „Syn
Boży” może oznaczać, że Jezus otrzymał 
godność panowania nad światem.

3.  W greckim kręgu kulturowym określenie 
„Syn Boży” oznacza, że w człowieku o imieniu 
Jezus działa potężna istota Boża (J 17, 5; Flp 2, 6-8)
 Właśnie to znaczenie znalazło wyraz w wyznaniu
 wiary.

W oparciu o Ewangelię św. Jana (J 1, 14.18; 3, 18) 
posługujemy się wyrażeniem „Syn jedyny.” Jest 

jedynym Synem Bożym. „Ojca nikt nie zna, tylko 
Syn i ten komu Syn zechce objawić.” (Mt 11, 27). 

Tylko Jezus zna w pełni Boga i odsłania przed 
ludźmi ten niezgłębiony sekret Boga. Świadkowie 

zmartwychwstania są przekonani, że Jezus ma 
udział w istocie Bożej i stanowi z Bogiem jedno 
(J 10, 30). Będąc „Synem” jest od wieków także 

Bogiem, chociaż jako człowiek narodził się 
w określonym czasie. Przekonania chrześcijan 

nawiązują do wydarzeń wielkanocnych. Świętując 
Wielkanoc uznajemy Jezusa Chrystusa, który jest 
prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem.
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Przy złożeniu Jezusa do grobu były niewiasty, które przygotowały wonności i olejki, aby namaścić Ciało. 
Nie mogły tego zrobić natychmiast, ponieważ był szabat. Dlatego „w pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt 
do grobu” i zobaczyły odsunięty od grobu kamień. Mało tego. Po wejściu do grobu nie znalazły Ciała. Przera-
żone i bezradne powiadamiają Piotra i Jana, że zabrano Pana z grobu i nie wiedzą, gdzie Go położono. To 
co się stało wprawia wszystkich  w zdumienie. Przecież władze zabezpieczyły wejście kamieniem i postawiły 
straże. Co się stało? Wiadomość przyniesiona przez niewiasty „wydała się czczą gadaniną i (uczniowie) nie 
dali im wiary.” „Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał.” (Łk 24, 6). Piotr i Jan biegną do grobu. Umiłowany uczeń, 
kiedy ujrzał pusty grób, uwierzył. „Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, (które mówi) że On ma 
powstać z martwych.” Jak ja przyjmuję fakt zmartwychwstania? Czy nie przyjmuję tego jako „czczej gadaniny”? 
A może nie rozumiem Pisma? Po zastanowieniu się nad słowami pieśni „Zwycięzca śmierci, piekła i szatana”, 
radosnym sercem z wiarą wyśpiewam radosne „Alleluja”.
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ZMARTWYCHWSTANKI W ZMARTWYCHWSTANIE 
Dzień Wielkanocny rozpoczynamy Rezurekcją. 
Później Jutrznia i śniadanie oraz życzenia. We 
Wspólnocie Sióstr przeżywamy całodzienne 
„Deo gratias”  - „Bogu niech będą dzięki.” Na czym 
to polega? W zwykły dzień życia zakonnego 
obowiązuje milczenie, jest tylko wyznaczony 
pewien czas na wspólne rozmowy – poza nim 
na terenie klasztoru ograniczamy się jedynie do 
rozmów koniecznych, staramy się przeżywać dzień 
w skupieniu. A w Niedzielę Zmartwychwstania 
nie ma milczenia – jest dużo radości, odwiedzają 

nas goście. Cały dzień radość, radość, radość, 
uwielbienie, uwielbienie, uwielbienie… W 
tym roku planujemy np. odwiedzić siostry 
zmartwychwstanki ze wspólnoty przy radomskiej 
katedrze. W naszych tzw. dużych klasztorach 
(gdzie jest wiele sióstr) w czasie całej Oktawy 
Wielkanocy odwiedzają nas szczególni goście, np. 
księża biskupi. Dzień Zmartwychwstania, to czas 
wspólnego bycia i radowania się. Jest dużo gwaru, 
jest też czas na spacer i inne formy odpoczynku.

siostry zmartwychwstanki

NAJPIĘKNIEJSZE DLA ZMARTWYCHWSTANEK 
W byciu zmartwychwstankami najpiękniejsze jest 
to, że Jezus jest blisko nas, a my blisko Niego. Nasze 
problemy są problemami Boga, nasze radości są 
radościami Boga.

Wyjątkowe jest to, że każda z nas jest oblubienicą 
Chrystusa. Nie do zastąpienia jest to, że codziennie 
możemy żyć modlitwą; żyć w ciszy, w skupieniu. 
Bliskość z Panem w Słowie Bożym, w częstej 
Komunii świętej, to coś wspaniałego.

Życie zakonne prowadzi do bliskości z Bogiem. 
Prawdziwą bliskością jest bliskość z Nim. Wszystkie 
inne bliskości, nawet najpiękniejsze, są tylko 
namiastką tej pierwszej.

W życiu zakonnym wszystko jest piękne. A skoro jest 
pięknie, to nie zawsze jest lekko i bezproblemowo. 
Najpiękniejsze jest to, że żyjemy z Jezusem. To 
bardzo wiele znaczy. Coraz bardziej doświadczamy 
tego, jak Pan nas wychowuje. 

Bardzo mocno widać, że reżyserkami historii 
naszego życia nie jesteśmy przede wszystkim 
my. Nasze życie już nie należy do nas. Nie my 
decydujemy np. gdzie mamy mieszkać, jaką 

pracę wykonywać. Nie związujemy naszego życia 
z konkretnym miejscem. Jesteśmy bardziej wolne 
od tych, którzy budują sobie domy, które są ich 
własnością. 

Życie zakonne, to spełnienie pragnień zaszczepio-
nych w sercu, gdy jako młode dziewczyny je 
odczytywałyśmy i nie znajdowałyśmy ich zaspo-
kojenia, dopóki nie zostałyśmy siostrami zako-
nnymi. Bycie siostrami zakonnymi, to po prostu 
nasze powołanie. 

Siostra zakonna poświęca czas przede wszystkim 
na modlitwę – by mówić Bogu, że Go kocha. Jako 
siostry zakonne mamy pewien luksus – cały rytm 
dnia zwraca naszą uwagę na Jezusa. Wielkim 
skarbem jest to, że czas na modlitwe mamy zareze-
rwowany.  Mamy też  wiele pomocy duchowej 
– chociażby pisma Założycielek zgromadzenia. 
Mamy znakomite warunki, by całymi garściami 
czerpać ze skarbca duchowego Kościoła. Mamy 
kaplicę w domu z Najświętszym Sakramentem. 
Jezus naprawdę jest dla nas najważniejszy.

siostry zmartwychwstanki

W Święta Wielkanocne najważniejsze jest, aby każdy z nas:
- przejął się do głębi, że Bóg nas kocha i pragnie jednego – abyśmy Mu tę 

miłość odwzajemniali 
- radował się, że Chrystus zwyciężył wszelkie zło

- był pewny, że życie jest silniejsze niż śmierć
- pamiętał na zawsze, że miłości nic nie jest w stanie pokonać
- wiedział, że potęga łaski jest większa niż słabość człowieka

- uświadomił sobie, że nie ma takiego grobu, z którego nie może wytrysnąć życie.

Święta Wielkanocne to po prostu wielki triumf Życia. To spełnienie najgłębszej 
tęsknoty człowieka, by życie było wieczne. 

siostry zmartwychwstanki

- przejął się do głębi, że Bóg nas kocha i pragnie jednego – abyśmy Mu tę 

- uświadomił sobie, że nie ma takiego grobu, z którego nie może wytrysnąć życie.

Święta Wielkanocne to po prostu wielki triumf Życia. To spełnienie najgłębszej 

ZMARTWYCHWSTANKI O ZMARTWYCHWSTANIU
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O G Ł O S Z E N I A 
D U S Z P A S T E R S K I E

ŻYCZENIA
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1. Dziś i jutro nie będzie Nabożeństwa o godz. 1700.

2. Nowenna do Miłosierdzia Bożego codziennie po Mszy świętej wieczornej.

3. Jutro, 1 kwietnia, drugi dzień Świąt Wielkanocnych. Msze święte w 
naszym kościele, jak w każdą niedzielę. Taca jest przeznaczona na 
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wypominki roczne, z racji Świąt  przeniesione 
są na następny poniedziałek.

4. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
W pierwszy czwartek, 4 kwietnia, Nabożeństwo w intencji powołań o 
godz. 1730, a o godz. 1800 Msza święta o nowe i święte powołania kapłańskie i 
zakonne. W pierwszy piątek, 5 kwietnia, spowiedź dla dorosłych 
i młodzieży podczas porannych Mszy Świętych i od godz. 1730. Dzieci na 
spowiedź zapraszamy na godz. 1615. O godz. 1645 zostanie odprawiona 
Msza święta dla nich. Zapraszamy także na całodzienną Adorację 
Najświętszego Sakramentu - rozpoczęcie po Mszy świętej o godz. 800, 
zakończenie o godz. 2100. Po Mszy świętej wieczornej odbędzie się w 
kaplicy Świętej Rodziny konferencja dla czcicieli Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Temat konferencji: „Wybrać Jezusa”. W pierwszy piątek nie 
ma wizyty u chorych. W pierwszą sobotę, 6 kwietnia, Nabożeństwo 
wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP o godz. 1730.

5. W sobotę o godz. 1000 w kaplicy Świętej Rodziny rozpocznie się rocznicowe 
spotkanie Rodziny hospicyjnej. Zakończenie ok. godz. 1330.

6. W przyszłą niedzielę przypada Święto Miłosierdzia Bożego. 
O godz. 1430 Msza święta hospicyjna dla rodzin osieroconych.
Zapraszamy osoby po stracie bliskich. 

„Panie, oszalałeś z miłości do mnie.
 Jakże ja mógłbym nie oszaleć z miłości do Ciebie!” 

Drogim 
SIOSTROM ZMARTWYCHWSTANKOM

– z okazj i  ich patronalnego Święta – życzymy, 
by jak Maria Magdalena z dzis iejszej Ewangeli i , 

były pierwsze w poszukiwaniu Pana,
pierwsze w oznajmianiu wszystkim:

„Pan zmartwychwstał i  żyje!”
i pierwsze w niepokojeniu sceptyków

podważających świadectwo:
„Widziałam Pana!”

Kalendarz  l iturgiczny
31 marca 2013r.  - NIEDZIELA
Imieniny: Beniamina, Kamila
LITURGIA SŁOWA:
Dz 10, 34a. 37-43
PSALM 118, 1-2.16-17.22-23
Kol 3, 1-4
EWANGELIA: J 20, 1-9

1 kwietnia 2013r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Grażyny, Zygmunta
LITURGIA SŁOWA:
Dz 2, 14. 22-33
PSALM 16, 1-2a i 5.7-11
EWANGELIA: Mt 28, 8-15

2 kwietnia 2013r. – WTOREK
Imieniny: Franciszka, Marii
LITURGIA SŁOWA:
Dz 2, 36-41
PSALM 33, 4-5.18-19.20 i 22
EWANGELIA: J 20, 11-18

3 kwietnia 2013r. – ŚRODA
Imieniny: Antoniego, Wacława
LITURGIA SŁOWA:
Dz 3, 1-10
PSALM 105, 1-2.3-4.8-9
EWANGELIA: Łk 24, 13-35

4 kwietnia 2013r. – CZWARTEK
Imieniny: Izydora, Kwiatosławy
LITURGIA SŁOWA:
Dz 3, 11-26
PSALM 8, 2 i 5.6-7.8-9
EWANGELIA: Łk 24, 35-48

5 kwietnia 2013r. – PIĄTEK 
Imieniny: Ireny, Juliana
LITURGIA SŁOWA:
Dz 4, 1-12
PSALM 118, 1 i 4.22-23.24-25
EWANGELIA: J 21, 1-14

6 kwietnia 2013r. – SOBOTA
Imieniny: Celestyny, Ireneusza
LITURGIA SŁOWA:
Dz 4, 13-21
PSALM 118, 1 i 14.15-16.18 i 21
EWANGELIA: Mk 16, 9-15

MYŚL ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO


