
KRZYŻÓWKA: 1. Chrystus został … jako nasza Pascha                    
2. … nasze święto w Panu   3. Gdy jeszcze było ciemno, Maria 
… udała się do grobu  4. Maria M. …  kamień odsunięty od 
grobu  5. Maria M. pobiegła więc i przybyła do … Piotra i do 
drugiego ucznia, którego Jezus kochał   6. Drugi uczeń, kiedy 
się …, zobaczył leżące płótna 7. W … rezurekcyjnej ogłaszamy 
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa wszystkim, których 
spotkamy na drodze 8. Szymon Piotr, … do wnętrza grobu                  
i ujrzał leżące płótna 9. Drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył 
… do grobu. 10. Ujrzał i …  11. Każda niedziela jest … 
Zmartwychwstałego i tych, którzy w Niego uwierzyli                        
12.. Zwyciężyło życie nad śmiercią, … nad ciemnością                        
13. Dotąd Uczniowie nie … jeszcze Pisma 

• św. Jan Paweł II  - Nie istnieje […] żadna sprzeczność 

między radością chrześcijańską, a prawdziwymi 
radościami ludzkimi. Przeciwnie, te ostatnie znajdują 
swą pełnię i najgłębszy fundament właśnie w radości 
uwielbionego Chrystusa, który jest doskonałym 
obrazem i objawieniem człowieka wedle zamysłu Bożego  
[I wy bądźcie radośni, Kraków 2005, s.38];      
 • Papież Franciszek … W mroki Wielkiej Soboty 

wdzierają się radość i światło …-  to spotkanie w wierze z 
Chrystusem Zmartwychwstałym, a radość wielkanocna 
będzie trwała przez pięćdziesiąt kolejnych dni, aż po zesłanie 
Ducha Świętego. … Zmartwychwstały daje nam pewność,                
że dobro zawsze zwycięża zło, że życie zawsze zwycięża 
śmierć, a naszym celem nie jest schodzenie coraz niżej, od 
smutku do smutku, ale wstępowanie ku temu, co wysokie. 
… Maria Magdalena, apostołka zmartwychwstania… 
poszła powiedzieć, że widziała Jezusa, który wezwał ją po 
imieniu. I wtedy zobaczyli Go wszyscy uczniowie. Chciałbym 
jednak zatrzymać się nad tym faktem: strażnicy, żołnierze, 

którzy byli przy grobie, aby nie pozwolić uczniom, żeby 
przyszli i zabrali ciało, widzieli Go: widzieli Go żywego               
i zmartwychwstałego. Wrogowie widzieli go, a potem 

udawali, że go nie widzieli. Dlaczego? Bo im zapłacono. 
Oto prawdziwa tajemnica tego, co Jezus kiedyś 
powiedział: Jest dwóch jest panów na tym świecie, 
dwóch, nie więcej: dwóch. Bóg i pieniądze. Kto służy 
pieniądzom, jest przeciwko Bogu. I oto właśnie pieniądze 
spowodowały zmianę rzeczywistości…  Drodzy bracia i 
siostry, również w tym roku będziemy przeżywali 
celebracje paschalne w okolicznościach pandemii. W 
wielu sytuacjach cierpienia, zwłaszcza gdy dotyka ono 
osób, rodzin i narodów już doświadczonych ubóstwem, 
nieszczęściem czy konfliktem, krzyż Chrystusa jest jak 
latarnia morska wskazująca port statkom, które jeszcze 
płyną po wzburzonym morzu. Jest to znak nadziei, która 
nie zawodzi; i mówi nam, że nawet jedna łza, nawet 
jeden jęk nie giną bezpowrotnie w Bożym planie 
zbawienia… [Watykan,  31.03.2021]                                               
• Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński –  … Im bardziej 

życie jednostki jest uzależnione od warunków bytowania 
społecznego i publicznego, tym bardziej potrzeba nam ludzi 
łagodnych, życzliwych, przyjaznych… ludzi, którzy by umieli 
zdobywać sercem …  [16.VIII.1970] . 

 Kiedy czytam o kobietach spotykających się                          
ze zmartwychwstałym Jezusem, myślę o wszystkich 
nieoczekiwanych spotkaniach z Bogiem … Żeby spotkać 
się za życia z Bogiem, trzeba najpierw spotkać się                  
z samym sobą. – Kiedy spotykamy się  z samym sobą? – 
Wtedy, kiedy dostrzegamy, że jesteśmy zależni od 
potężnego Ducha, bo przecież dwie najważniejsze daty – 
urodzin i śmierci – są od nas niezależne … Jakiś Duch 
rzucił nas na świat i nas  ze świata zabierze … [xJT]. 
Odnowienie przyrzeczeń chrztu - Chrzest, którym 

zostaliśmy obdarowani w Kościele, pozostawił w nas 
znamię dziecka Bożego, rozpoznawalne na całą 
wieczność. Papież Jan Paweł II uczył, że każdy 
ochrzczony wszedł na drogę świętości …. W tę noc 
pełną cudów Bożej mocy… przejścia ze śmierci do życia, 
z niewoli do wolności, odnawiamy w sobie to pragnienie                  
i powołanie do świętości – przez wyrzeczenie się 
grzechu, wszelkiego zła i jego sprawcy, szatana, i przez 
wyznanie wiary w Boga Ojca, w Jezusa Chrystusa                  
i Ducha Świętego, w Kościół i we wszystko, czego 
Kościół nieomylnie przez wieki nauczał. [O. P. Stasiński 
OFMCap, „Oremus”… Triduum Pasch. 2006, s. 238].    
. 
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 

 

  1 O  I  R  W   Y x x 

  2 O  P  A  I  J  Y x 

  3 x M   D   E  A x x 

  4 x x x Z O  A  Z   A 

  5 x x x x S   M   A x 

  6 x x x x N   H  L  Ł 

  7 P  O  E   I x x x x 

  8 x x x W S    Ł x x x 

  9 P  E  W   Y x x x x 

10 x x U  I     Ł x x 

11 x S   Ę   M x x x x 

12 S  I  T  O x x x x x 

13 x x x R O   M    I 
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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. 
Trzeciego dnia po śmierci nie odnaleziono ciała Jezusa 
w grobie. A przecież w piątek wszystko się skończyło: 
przywódcy Izraela uporali się z niebezpiecznym 
Nauczycielem… Piłat umył ręce, jakby się nic nie stało… 
Najmłodszy Apostoł wszedł do pustego teraz grobu,                           
w którym pozostały jedynie płótna i suknia. „Ujrzał i 
uwierzył”. Wszystko, co do tej pory przeżył, ułożyło się w 
jego pamięci i sercu w logiczną całość. Odtąd każda 
niedziela, pierwszy dzień tygodnia, będzie świętem 
Zmartwychwstałego i tych, którzy w Niego uwierzyli.  
… Mówią, że w Wielką Noc tylko Matka wierzyła                                  
w zmartwychwstanie, bo pierwszy episkopat w ogóle 
stracił wiarę. Właśnie wtedy, kiedy ludzi ogarnęła tak 

wielka ciemność, gdy wszystko się załamało- Bóg okazał 
swoją moc i potęgę: Pan Jezus zmartwychwstał. Odtąd 
nie ma już sensu ludzka rozpacz, że zło jest silniejsze od 
dobra. Już nie ma sensu ludzka wątpliwość, że tajemnice 
wiary są nielogiczne. Już nie ma sensu ludzki płacz, że 
chowamy do grobu ciało razem z duszą. Jeżeli ogarnie 
nas kiedy smutek, zwątpienie, rozpacz, lęk, wtedy 
pamiętajmy, że Bóg jest najbliżej nas. Jeden krok od 
nadziei. Tylko Bóg wydobędzie nas z naszej matni i dna. 
Był czas, kiedy wiele chmur gromadziło się nad Polską                               
i święconka w koszyku była skąpa, baranek schudł                         
i wydawało się, że jest źle, Ewangelia mówiła nam do 
ucha: Jest dobrze, bo można liczyć tylko na Pana Boga, 
Jego miłosierdzie, Jego wielkość i w obliczy 
zmartwychwstania wszystkie nasze smutki, rozpacze, 
płacze, wątpliwości są bezsensowne - [x Jan Twardowski] 

MODLITWA WIERNYCH - W tym uroczystym dniu, 
upragnionym przez całą ludzkość, prośmy pokornie 
Boga Ojca za Kościół i świat. 
1. Módlmy się za Papieża Franciszka i pasterzy Kościoła, 

aby umocnieni Duchem Świętym, byli gorliwymi 
głosicielami prawdy o Twojej miłości, która przezwycięża 
śmierć i daje nowe życie. - CIEBIE …                                           
2.  Módlmy się za naszą Ojczyznę i wszystkie Narody, 

aby niestrudzenie szukały pokoju, który przezwycięży 
wszelkie podziały i niezgodę.- CIEBIE …                      
3. Módlmy się za dzieci z naszego Instytutu i ich 

rodziców, za wszystkich lekarzy i pracowników, aby 
prowadzeni  po drogach tej ziemi odnaleźli pełnię życia                 
w Twojej chwale. - CIEBIE …                       
4. Módlmy się o ustanie pandemii oraz za nas, abyśmy, 

przyjmując Jezusa, już dziś mogli się cieszyć zadatkiem 
przyszłej uczty w Twoim królestwie – CIEBIE PROSIMY 

WYSŁUCHAJ NAS PANIE  
 
Raduj się, ziemio, opromieniona                                   
tak niezmiernym blaskiem, a oświecona 

jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś                    
od mroku, co świat okrywa!  

Wierzymy, że Ty jesteś Mesjaszem, Święty 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                                

– w trwającym Roku Św. Józefa                                                         
-  słowami modlitwy ku Jego czci : 

 
„Otaczaj każdego z nas swoją przemożną opieką, 
abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą 
wsparci, mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie                      
i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie!”  
 Postępujmy więc tak, aby te słowa się 
zrealizowały i były dopełnieniem naszego, 
chrześcijańskiego życia. Dzielmy się radością                                           
i miłością ze wszystkimi!              Alleluja! 
 

Amen. Niech się tak stanie! 
Wszystkim życzymy radosnego świętowania                                 

w rodzinnej atmosferze 
przepełnionej miłością i pokojem                                                 

od Zmartwychwstałego Pana!  
Rodzicom, Rodzicom i wszystkim Pracownikom 

IMiDz życzą Błogosławionych Świąt 
wszyscy Kapłani Parafii św. Stanisława B.M. 

Alleluja   Alleluja   Alleluja 
Kontempluj Ewangelię według 

Lectio Divina;                                 
I – Lectio - Przeczytaj w skupieniu, 

kilka razy święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował  
Go dla ciebie Duch Święty.                          
II -  Meditatio – Maria Magdalena … zaledwie 
zobaczyła „kamień odsunięty od grobu”, pobiegła 
do Piotra i Jana zanieść im wieść: „Zabrano Pana 
z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono” (J 20, 1-2). 
Obydwaj szybko pobiegli i wszedłszy do wnętrza 
grobu ujrzeli „leżące płótna oraz chustę... 
oddzielnie zwiniętą” (J 6-7); ujrzeli i uwierzyli.  
Oto pierwszy akt wiary Kościoła rodzącego się w 

Chrystusie zmartwychwstałym, wywołany przez troskę 
niewiasty oraz płótna znalezione w pustym grobie. Gdyby 
zabrano stąd ciało, któż zatroszczyłby się o to, by …  
płótna poskładać z taką starannością? Bóg posługuje się 
prostymi rzeczami, aby oświecić uczniów, którzy „dotąd 
nie rozumieli jeszcze Pisma … ani tego, co 
przepowiedział sam Jezus …  Piotr, głowa Kościoła,                               
i Jan, „uczeń, którego Jezus miłował” … przyjęli znaki 
Zmartwychwstałego: wieść przyniesioną przez niewiastę, 
pusty grób oraz płótna tam złożone.- Czy dostrzegam 
„Znaki” Zmartwychwstania, które są obecne                              
w świecie: wiarę heroiczną, życie ewangeliczne tylu 

pokornych dusz; żywotność Kościoła, która mimo 
prześladowań zewnętrznych i walk wewnętrznych nie 
słabnie; Eucharystię - żywą obecność Chrystusa 
zmartwychwstałego?...  Moim obowiązkiem jest przyjąć 
te znaki, uwierzyć, jak uwierzyli Apostołowie, i stale 
umacniać swą wiarę… czy ja idę za Jezusem? … Czy 
postępuję tak, aby moje życie „było ukryte z Nim                                  
w Bogu”... - Czy  „szukam tego, co w górze” (Kol 3,1) …  
III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed 
Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które 
rodzi w tobie słowo. Może ci w tym pomóc modlitwa 
psalmu: Kamień odrzucony przez budujących stał się 
kamieniem węgielnym  (Ps 118] 
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas 

bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. 
Powtarzaj w różnych porach dnia: Strzeż mnie, o Boże, 
Tobie zaufałem (Ps 16)      [z: O. Gabriel od św. Marii 

Magdaleny, karmelita bosy, Żyć Bogiem, t. I, str. 425].  
KALENDARIUM: 04 – 10 – Tydzień w oktawie Wielkanocy   

Prawica Pana wzniesiona wysoko, prawica Pańska 
moc okazała.. (Ps 118) 

 W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy 


