
l l e l u j a !          Ja jestem światłością świata. 

Kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.          
(J 8,12b).  UZUPEŁNIJ:  1. pierwszego dnia po …                     

2. Wczesnym rankiem, gdy jeszcze było … 3.  Maria ...  
4. Maria Magdalena zobaczyła kamień odsunięty od …  
5. Maria Magdalena przybyła do Szymona …                        
6. "Zabrano Pana z grobu i nie …, gdzie Go położono". 
7. … więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. 8. Kiedy 
Jan się …, zobaczył leżące płótna  9. Piotr ujrzał leżące 

płótna oraz …, gdy wszedł do wnętrza grobu.                   
10. Biegli oni … razem 11. … Piotr szedł za Janem                  
12. Również drugi uczeń wszedł do … grobu. 13. Pisma 

chrześcijańskie Nowego Testamentu opisujące życie             
i śmierć Jezusa Chrystusa 14. … nie rozumieli jeszcze 

Pisma, [które mówi], że Jezus ma powstać  z martwych. 
15. Chusta leżała oddzielnie, … na jednym miejscu.            
16. Ujrzał i …; 

 Papież Franciszek –  „Jesteśmy zatem wezwani do 

usunięcia kamieni tego wszystkiego, co ma 
posmak śmierci: na przykład obłuda, z jaką 
przeżywa się wiarę jest śmiercią; niszcząca krytyka 
innych, jest śmiercią; zniewaga, oszczerstwo, jest 

śmiercią; usuwanie ubogiego na margines, jest śmiercią. 
Pan żąda od nas, byśmy usunęli te kamienie z naszych 
serc, a wówczas wokół nas znów rozkwitnie życie. 
Chrystus żyje, a ten, kto Go przyjmuje i do Niego 
przylega, nawiązuje kontakt z życiem. Bez Chrystusa, 

czy też poza Chrystusem, nie tylko nie ma życia, ale 
pogrążamy się w śmierci.  
…  Niech Dziewica Maryja pomoże nam być 
współczującymi jak Jej Syn Jezus, który uczynił swoim 
własnym nasze cierpienie. Niech każdy z nas będzie 
blisko tych, którzy przeżywają trudne doświadczenia, 
stając się dla nich odblaskiem Bożej miłości i czułości, 
która wyzwala ze śmierci i sprawia, że zwycięża życie.          
(Anioł Pański, 29.03.20).  

 Św. Jan Paweł II  -  Maryja, jako Matka 
Jezusa, zna Jego serce, wstawia się               
za nami u Niego i prowadzi nas do Niego, 

ucząc żyć tak jak Ona, w miłości do Syna, służąc Słowu 
Bożemu, troszcząc się o innych. [z Listu do Misjonarzy 
Najświętszego Serca Jezusowego, 1.IX.2004]    

Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński: - 

Największą mądrością, jest umieć jednoczyć,  
a nie rozbijać. [Kromka Chleba 08,s.33]. 
Noc paschalna to serce całego roku liturgicznego. Jezus 

Chrystus przechodzi ze śmierci do życia i chce włączyć 
nas wszystkich w swoje przejście.-  
Tak często powtarzamy w czasie Wielkanocy : 
„Alleluja”. – Jest to  hebrajskie słowo, które 
składa się z dwóch części: „allelu – ja”                       
i oznacza : „radujmy się Bogiem”.  Wyraz „ja” 
jest początkiem hebrajskiego słowa „Bóg – 
Jahwe”.  ... Radujmy się Bogiem – Radujmy się, 
że jest Bóg !  - U źródeł naszej wiary kryje się 
wstrząsający dreszcz,  świadectwo ludzi, którzy 
spotkali się ze zmartwychwstałym Chrystusem. 
Po spotkaniu z powstałym z grobu Bogiem – 
Człowiekiem, narodził się Kościół, trwający dwa 
tysiące lat. 
 - Pierwsza katecheza  to:                    

„Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, 
Chrystus powróci”.  Świadkami zmartwychwstania 
są księża, spowiadający w okresie wielkanocnym. 
Widzą jak Jezus, odrzucany, sponiewierany, 
zmartwychwstaje w duszach ludzkich... [x. Jan T.]                               

 MOJE POSTANOWIENIE:  będę starał(a) się 

naśladować Jezusa …  i Matkę Bożą …  
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      przed i po Mszy Św. 
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Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do 
śmierci, a była to śmierć na krzyżu. 
Dlatego Bóg wywyższył Dla nas Chrystus 

został ofiarowany jako nasza Pascha. Odprawiajmy 
nasze święto w Panu. (1 Kor 5,7b-8a)  

      J 20,1-9)                                     

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 kochał, 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. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze 
Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.                        

Najpierw cisza sobotniego poranka, kiedy to Jezus 
zstępuje do otchłani, dalej wigilijne nocne czuwanie, aż 
po radość płynącą z paschalnego światła... Jezus 
zmartwychwstał! Ostatnie słowo należy do życia, do 
miłości, do Jezusa. Przez chrzest należymy do Niego, a 
więc nosimy w sobie Jego życie, całą Jego historię, Jego 
drogę. Niech ta noc paschalna sprawi, że staniemy się 
świadkami zmartwychwstałego Pana! Nieśmy Jego 
światło wszędzie tam, gdzie panuje ciemność, nadzieję 
tam, gdzie czai się rozpacz, i miłość tam, gdzie wciąż 
jeszcze do głosu dochodzi nienawiść. Jezus żyje! 
Ostatnie słowo należy do Niego. [O. P. Ciesielski OP; 
Łukasz Kubiak OP, "Oremus" WP i Triduum Paschalne 2004,               
s. 214]; 

 Zmartwychwstanie nie jest czymś, co dotyczy 
jedynie samego Jezusa, nie jest rodzajem “happy 
endu” po dramacie Jego męki i śmierci. Jezus chce 
nas wszystkich włączyć w swoją paschalną drogę ze 
śmierci do chwały. … [M. Zachara MIC,2003]   

Niech RADOŚĆ WIELKANOCNEGO PORANKA 
napełni Was miłością Bożą. Maryja, Matka 
Pięknej Miłości, niech prowadzi Was pa drodze 
miłowania Chrystusa.  
- W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy 

(Ps118); …  

MODLITWA  WIERNYCH : -                                                                                    
1. Módlmy się za Ojca Świętego, wszystkich  Biskupów 

i Księży aby prowadzili nas do  Zbawienia – ...                             
2.  Prośmy  Pana o Miłosierdzie aby wzmocnił wiarę                           

i  miłość ufających Bogu - CIEBIE…                                     
3. Prośmy aby Maryja opiekowała się nami, gdy 

upadamy pod naszymi krzyżami – CIEBIE PROSIMY...            
4. Prosimy za dzieci z  naszego Instytutu, ich rodziny                                             

i wszystkich pracowników Służby Zdrowia, aby pamiętali, 
że Pan Jezus zawsze jest pierwszy i zawsze  przy nas…                                   
5. Módlmy się za siebie wzajemnie, abyśmy radośnie 
przeżyli Święto Zmartwychwstania Pańskiego- CIEBIE...                                                                              

Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:                                                                    
I - Lectio  - Czytaj z wiarą święty tekst Ewangelii, jak 
gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.                        
II -  Meditatio - Staraj się zrozumieć - pytaj siebie   
"Co Bóg mówi do mnie?" - Wszyscy szukamy miłości. 

Czy szukamy jej jednak tak jak Maria Magdalena? Dla 
Marii Miłością był Jezus Chrystus. Nie potrafiła żyć bez 
Niego od czasu, kiedy Jezus uwolnił ją od siedmiu 
demonów (Łk 8,2). - Gdzie szukała wcześniej swojego 
najcenniejszego skarbu? Siedem demonów, które 
opanowały Marię i od których potrzebowała uwolnienia 
wskazują na cały katalog uzależnień przez które 
nieprzyjaciel Boga i człowieka (Szatan) pragnie nas 
oderwać od Dobra Jedynego, Miłości Najważniejszej. …  
Znany to katalog: obżarstwo, nieczystość, chciwość, 
smutek, gniew, acedia, pycha, duma. – Im dalej jesteśmy 
od Chrystusa tym częściej przegrywamy. - Czy ja jestem 
opanowany(a)  przez te wady?  - Jakie są moje 
zniewolenia? -   gdzie szukam miłości? – Czy swoje 
skarby widzę raczej w tym, co ziemskie? … Maria 
Magdalena wpatrywała się w oblicze Pana Jezusa. 
Patrzyła z wiarą na agonię Jezusa na krzyżu - trzy 
godziny. Wierzyła, ze dokonuje się coś jedynego. Była 
wolna, ale tylko przy Nim, z Nim, przez Niego. …Już 
doświadczyła, ze prawdziwą wolnością jest Jego Miłość. 
Nie dziwi więc, że  z samego rana po szabacie „kiedy 
jeszcze było ciemno” (J 20, 1nn) szybko idzie do grobu, 
aby znowu Go uczcić, być blisko.  Ale nie znalazła 
Umiłowanego. Daje znać apostołom. Sama jednak nie 
odchodzi od miejsce, gdzie Go zostawiła. Nie od razu 
rozumie znak pustego grobu, płacze… Miłość wszystko 
przetrzyma, jeśli jest wzajemnością, nigdy nie ustaje, nie 
może się skończyć – musi się wypełnić (por. 1 Kor 13).  - 
Ale jak? - Zawsze inaczej, piękniej, bo to przecież Miłość 
Boga…  Umiłowany Boga, który głosił i objawił nam 

królestwo Boże nie może przecież tak zakończyć!  … 
Spotkanie nastąpiło…„ujrzała stojącego Jezusa”                             
(J 20,14), a po dialogu  z Nim, chętnie, z radością poszła 
do uczniów i powiedziała: „Widziałam Pana i to mi 
powiedział” (J 20,18).                                                

III - Actio/oratio:- Teraz ty pozwól Bogu zstąpić do 

swojego serca i mów o przeżyciach, które rodzi w tobie 
słowo. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem. Może ci w tym 
pomóc modlitwa psalmu: Cieszy się moje serce, dusza 
raduje, a ciało moje będzie spoczywać z ufnością,              
bo nie zostawisz mojej duszy w Szeolu i nie 
dozwolisz,by wierny Tobie zaznał grobu. (Ps. 16,9-10)

    IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  

To czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia                      
w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia:                                     
Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia (Ps 130);                      
[z: o. Andrzej Prugar OFM Conv].     

Przyjmijcie, Kochani, nasze świąteczne życzenia:  
Wierzymy, że Ty jesteś Mesjaszem, 

Świętym Bożym –  

dla Ciebie nie ma nic niemożliwego! 

I, jak po burzy przychodzi słońce,                            

tak wierzymy,  

że po mrokach męki i cierpienia przyjdzie                                  

zmartwychwstanie i nadzieja!... 

I razem składamy sobie nawzajem 
życzenia                                                              

– słowami   Św. Jana Pawła II : 
„Musicie być mocni. Musicie być mocni                      

tą mocą, którą daje wiara. Musicie być  
mocni mocą wiary. Musicie być wierni! 

Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba                      
niż w jakiejkolwiek epoce dziejów”… 

                                                                                                                                                                      
(Św. Jan Paweł II)   Amen. Niech się tak stanie! 

Wszystkim życzymy radosnego świętowania               
w rodzinnej atmosferze przepełnionej miłością  
i pokojem od Zmartwychwstałego Pana!                                                 
- życzą Błogosławionych Świąt –wszyscy 
Kapłani naszej Parafii 


