
Alleluja! Chrystus Zmartwychwstan jest, nam na przykład 

dan jest, iż mamy z martwych powstać, z Panem Bogiem 
królować. Alleluja!                 
 Uzupełnij:  1. Piotr ujrzał chustę złożoną oddzielnie, 
która była na … Chrystusa  2. Maria M: "… Pana z grobu i nie 
wiemy, gdzie Go położono". 3. Leżące w grobie … oraz chusta 
były osobno złożone  4. Maria Magdalena … kamień odsunięty 
od grobu.  5. Jan „… i uwierzył”  6. Mamy być wszyscy jak Jan, 
który „ujrzał        i …” 7. Mszą Św. Rezurekcyjną ogłaszamy … 
zmartwychwstanie Chrystusa 8. … bowiem uczniowie nie 
rozumieli jeszcze Pisma      9. Piotr … wszedł do wnętrza grobu. 
10. Uroczyste nabożeństwo z procesją, aby obwieścić 
Zmartwychwstanie Chrystusa   11. Wszystko w życiu ma sens, 
bo grób jest … 12. Uczniowie dopiero zrozumieli Pismo, że On 
ma powstać z … 13. Wszystko jest w świetle, wszystko żyje na 
nowo w … , który już nie umiera. 

Papież Franciszek:  Niech zostanie złożona broń! 
Niech rozpocznie się wielkanocny rozejm!... -
 Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego ...                          
To najpiękniejszy dzień: śmierć została 

pokonana!... - Doświadczyliśmy, nie bez łez i bólu, że 

Jezus w tym uścisku zbitych gwoździami belek patrzy na 
nas i nigdy nie zostawia nas samych”   - …. 
My jesteśmy naczyniem, a Ty jesteś morzem.                
My jesteśmy iskrą, a Ty jesteś ogniem.                                                    
I dlatego, jak dobry łotr, także my prosimy Cię, abyś 
pamiętał o nas, kiedy wejdziesz do swojego Królestwa”.
 [z modlitwy podczas Drogi Krzyżowej];   
Jezus, mówiąc z krzyża: „przebacz im, bo nie wiedzą, co 
czynią”, podkreśla, iż człowiek, który stosuje przemoc, tak 
naprawdę nie wie niczego o Bogu i innych ludziach, jego 
siostrach i braciach. Zapomina, po co są na świecie                    
i posuwa się do absurdalnych okrucieństw. „Widzimy to                    
w szaleństwie wojny, gdzie znów krzyżuje się Chrystusa” 

… –– Przeżywamy dni poprzedzające Wielkanoc, 
przygotowujemy się do celebrowania zwycięstwa Jezusa 
Chrystusa nad grzechem i nad śmiercią. Nad grzechem             
i nad śmiercią, a nie nad kimś i przeciwko komuś. Ale dziś 
trwa wojna, ponieważ chcemy zwyciężać w sposób 
światowy, który oznacza jedynie porażkę. Dlaczego nie 
pozwolić, by zwyciężył On? Chrystus dźwigał krzyż,               
by wyzwolić nas spod panowania zła. Umarł,                         
aby zapanowało życie, miłość i pokój. … Dla Boga nie ma 
nic niemożliwego… [ z modlitwy „Anioł Pański, 10.o4.2022];                           
św. Jan Paweł II – Można powiedzieć, że miłość do syna, 

która wynika z samej istoty ojcostwa, niejako skazuje ojca 
na troskę o godność syna. Troska ta jest miarą jego 
miłości, tej miłości,  o której później napisze św. Paweł,     
że "cierpliwa jest, łaskawa jest (...) wszystko 
przetrzyma"  i że "nigdy nie ustaje" (1 Kor 13,4-8).

                          

bł. Stefan Kardynał Wyszyński – Coraz bardziej 

trzeba nam dzisiaj pamiętać, że Bóg jest Ojcem.             
[W: Kromka chleba, Warszawa 2005.];                                           

Wielka Noc to wielka ciemność …  
rozpaczy…wątpliwości, ludzkiego smutku 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 i Jego 
wielkość. W obliczu zmartwychwstania wszystkie nasze 
smutki, rozpacz, płacz, wątpliwości są bezsensowne.              
[x Jan Twardowski];       MOJE POSTANOWIENIE: 

Pomodlę się o  wielką radość w Dzień Zmartwychwstania 
Jezusa … i o prawdziwe współczucie dla cierpiącej 
Ukrainy i całego świata… 
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 

 
 

  1 x x x G   W  E x x 

  2 Z   R   O x x x x 

  3 x P  Ó   A x x x x 

  4 x Z  B  C  Y  A x 

  5 x x U J    Ł x x x 

  6 U   E  Z  Ł x x x 

  7 x x W S  Y  T   M 
  8 x D  T  D x x x x x 

  9 x x x P  E  W   Y 
10 R   U  E  C  A x 

11 x P  S  Y x x x x x 

12 M   T  Y  H x x x 

13 C   Y   U   E x 

mailto:swstanislaw_bm@o2.pl
http://www.stanislaw-bm.pl/


 Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał 
Alleluja!                              

Ewangelia wg św. Jana 20, 1-9                           

A 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.   
                  
 „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki.” 
Zmartwychwstały Pan – ten sam, który ukazał się 
uczniom – przez sakramenty przychodzi do nas                             
w Kościele. Przychodzi jako światło, które oświeca mroki 
grzechu i przemienia wszystko, co zdążyliśmy unicestwić 
przez naszą nieprawość. Przychodzi z darem nowego 
życia. Jesteśmy zaproszeni do tego, by to nowe życie 
chronić i pielęgnować, tak aby ono rosło w nas, a my wraz 
z Nim – i abyśmy się stali Jego świadkami.                                        

 

[O. P. Ciesielski OP & Ł.
 
 Kubiak OP, „Oremus” Triduum Paschalne 2004, s. 238].  

 
Wszystko zaczyna się poza kościołem, na zewnątrz.                  
Bo tak naprawdę to grzech wyrzucił nas na zewnątrz. 
Jesteśmy na zewnątrz siebie, na zewnątrz życia. Dzisiaj, 
tu właśnie jest nasz Zbawiciel. Tu przyszedł za nami, aby 
nas przywrócić życiu. Bo na zewnątrz nie ma 
prawdziwego życia. Są tylko jakieś złudzenia i ciemność. 
Ale dziś płonie tu ogień, aby „rozproszyć ciemności 
naszych serc i umysłów”, abyśmy wrócili do środka,                      
za Światłem.  
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 … JT 

MODLITWA  WIERNYCH :  
1. Módlmy się za Kościół Święty, aby ubogacony łaskami 

Chrystusa zmartwychwstałego, głosił światu zwycięstwo 
życia nad śmiercią … 
2. Módlmy się za Ojca Św. Franciszka, Biskupów 

i powołanych do szczególnej służby Bożej w Kościele,            
aby zmartwychwstały Pan wspierał ich swoją mocą …                  
3. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby Chrystus 

zmartwychwstały darzył ją swoim pokojem i miłością …                                
4. Módlmy się za dzieci, ich rodziny i wszystkich 

pracowników Instytutu, aby budowali swoje życie                       
na fundamencie Ewangelii Chrystusa …                          
5. Módlmy się o prawdziwe współczucie dla cierpiącej 

Ukrainy i całego świata … 
6. Módlmy się za nas samych abyśmy przyjmując Jego 

Ciało i Krew, już dziś mogli się cieszyć zadatkiem 
przyszłej uczty w Twoim królestwie.                        - 
CIEBIE PROSIMY – WYSŁUCHAJ NAS PANIE  
 
Pozwólcie, Kochani, że na samym wstępie 
przekażemy Wam nasze świąteczne życzenia: 

Niech potęga Zmartwychwstałego Pana będzie 
naszą nadzieją i radością. 

Powierzmy Mu swoje lęki, problemy, 
niepewności …  W poranek wielkanocny 

wybierzmy się do Grobu                                                                               
– jak Piotr i Jan – by pochylić się i zobaczyć, 

ujrzeć i uwierzyć, że Chrystus, który jest 
fundamentem naszej wiary i gwarantem 

szczęścia wiecznego, prawdziwie 
zmartwychwstał! Dlatego radujmy się                  

w Nim i weselmy, Alleluja!    
 

Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina                 
I - Lectio  - Przeczytaj w skupieniu, tekst Ewangelii, jak 

gdyby dyktował Ją dla ciebie Duch Święty 
 II -  Meditatio -Staraj się zrozumieć - pytaj siebie:  "Co 

Bóg mówi do mnie -  I oto wyszedł z grobu.                           
Ale nigdy nie „dochodził sprawiedliwości”,                         
ani wobec Piłata, który podpisał wyrok śmierci;                  
ani innych …  -  Po zmartwychwstaniu w ogóle nie 
zajął się tymi, którzy wyrządzili Mu krzywdę …                     
Z żadnym z nich się nie spotkał. Szukał jedynie 
ludzi dobrych, tych, którzy gdy nauczał, gromadzili 
się, by Go słuchać. Rozmawiał jedynie z tymi, którzy 
w Niego uwierzyli. Po zmartwychwstaniu Chrystus 

ze złymi ludźmi się nie kontaktuje. … 
Troszczy się o zagubione owce, które 
potrzebują Jego pomocy  i które chcą szukać 
prawdy i dobra. - Przebywa w świecie dobra. 
Zło nie ma już do Niego dostępu. Zmartwychwstanie 
to wielki tryumf dobra. - Wielkanoc to radosna 
uroczystość dla wszystkich ludzi dobrej woli.                                   
To dzień otwarcia bramy świata wiecznej dobroci                      
i umożliwienie wejścia w ten świat każdemu, kto 
zawierzy Chrystusowi. Istnieje świat czystego 
dobra, do którego zło już nie sięga! Warto być 
dobrym, aby do tego świata należeć.                         
Jak wielka radość jest tych, którzy uwierzyli 
Chrystusowi. III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz 

przed Bogiem serce, aby mówi Mu  o przeżyciach, które 
rodzi w tobie słowo. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: 
Boga żywego pragnie dusza moja (Ps 42]                                     

IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas 
bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia  w Bogu:                          
W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy 

(Ps 118)                      

[z: Ks. Edward Staniek, Istnieje świat dobra].   
    KALENDARIUM:                                                      

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy -   Zmartwychwstały Jezus 
uwalnia od lęku i od skupienia na sobie samym. Kobiety                                 
z Ewangelii miały za zadanie ewangelizować Apostołów, gdy                    
ci wątpili, Apostołowie zaś dostali polecenie pójścia do Galilei, 
aby tam otrzymać misję głoszenia Ewangelii…                                  
Wtorek w oktawie Wielkanocy – Po swoim zmartwychwstaniu 
Jezus nie daje się już poznać w sposób bezpośredni, a jedynie 
poprzez znaki. Maria Magdalena rozpoznała Go dopiero, gdy 
wypowiedział jej imię. … Dla nas uprzywilejowanym miejscem 
spotkania z Jezusem jest wspólnota Kościoła…                                     
Środa w oktawie Wielkanocy –  Często działanie Pana Boga                      
w naszym życiu nie odpowiada naszym wyobrażeniom.  Jezus 
nie pozostawia nas samych. Stopniowo prowadzi nas                                  
do otwarcia nam oczu  na Jego obecność w naszym życiu.    
Czwartek w oktawie Wielkanocy –  Łaska odkupienia nie jest 
owocem naszych wysiłków ani naszej pobożności. Jest darem, 
który ma zostać przez nas przyjęty z wiarą i wydać                      
w naszym życiu owoc głębokiego nawrócenia.                           
Piątek w oktawie Wielkanocy –  Jedynym Zbawicielem jest 
Jezus Chrystus. Nie zbawia nas nasza własna pobożność ani 
dobre czyny, nie zbawiają nas systemy duchowości                                 
czy ideologie. Chrześcijaństwo to Osoba – Jezus Chrystus                              
– oraz wydarzenie Jego śmierci i zmartwychwstania.                                 
Sobota – w oktawie Wielkanocy -  Czym innym jest 
opowiadanie o Jezusie, a czym innym mówienie w Jego imię.                       
To drugie ma w sobie moc i stawia wobec konieczności 
dokonania wyboru. Dlatego mówienie w imię Jezusa może 
wywołać opór – jest bowiem możliwe zamknięcie się                                   
na Chrystusa i Ewangelię   z powodu lęku przed zmianą;                        
[z: x. M. Zachara MIC, „Oremus” Okres Wielk. s.4-24];     


