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Wielkanoc – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Refleksja ewangeliczna na niedzielę /J 20,1-9/

NAJPIERW TRZEBA UMRZEĆ
Zaczyna się Mszą Wigilii Paschalnej, a kończą ją nieszpory odprawiane w naszym kościele
o godz. 18.00. Ponieważ cud Zmartwychwstania jakby nie mieści się
w jednym dniu, dlatego też Kościół
obchodzi Oktawę Wielkiej Nocy –
przez osiem dni bez przerwy wciąż
powtarza się tę samą prawdę, że
Chrystus zmartwychwstał. Ostatnim
dniem oktawy jest Biała Niedziela.
W tym dniu w Rzymie ochrzczeni
podczas Wigilii Paschalnej neofici,
odziani w białe szaty podarowane

im przez gminę chrześcijańską,
szli w procesji do kościoła św. Pankracego, by tam uczestniczyć
w Mszy św. Jan Paweł II pierwszą
niedzielę po Wielkanocy ustanowił
świętem Miłosierdzia Bożego, którego wielką orędowniczką była
św. Faustyna Kowalska.
Wielkanoc jest pierwszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim. W czasach apostolskich świętowano tylko Wielkanoc i każdą
niedzielę, która jest właśnie pamiątką Nocy Paschalnej.
K.H.-Sz.

Nie można stać się wierzącym, jeśli nie przeżyło się Zmartwychwstania. A to z kolei wymaga śmierci – aby zmartwychwstać, najpierw
trzeba umrzeć. Różne mogą być „śmierci"
w naszym życiu. Może to być śmierć dosłowna,
ale może to być też jakaś inna strata, która dla
nas jest jakby „śmiercią". Nie powinniśmy więc
bać się śmierci w żadnej postaci, o ile przeżywając ją, zanurzamy się w śmierci Chrystusa.
Kto zanurzy się w śmierci Chrystusa (przyjmie
chrzest na serio), ten też razem z Nim zmartwychwstanie. A kto doświadczy Zmartwychwstania, ten dopiero przekona się, co tak naprawdę znaczy żyć.
Na podstawie: „Deon”

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał!
ALLELUJA!!!
Wszystkim Drogim Parafianom
i Gościom, którzy tworzą wspólnotę
pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej
i przychodzą do tego kościoła, by modlić się
i oddawać cześć Najwyższemu Bogu,
składam najlepsze życzenia świąteczne
w imieniu własnym oraz wszystkich Księży
i Sióstr pracujących w naszej parafii.
Niech radość wielkanocna trwa
w Waszych sercach jak najdłużej
i niech będzie zaczynem wszelkiego
dobra. Niech Święta Jezusowego
zwycięstwa nad śmiercią umocnią
w nas wszystkich chrześcijańską
Wiarę, Nadzieję i Miłość.
Z serdecznym pozdrowieniem
i błogosławieństwem
Matthias Grünewald „Zmartwychwstanie”

Ks. Proboszcz Marek Hajdyła

INTENCJE

MSZALNE

PONIEDZIAŁEK 06.04
06:30 + Władysław, Kazimiera i Marian Wcisło
08:00 + Stefan Gracz – msza gregoriańska
09:30 + Adam Anioł – msza gregoriańska
10:00 + Stanisław Grzybek – msza gregoriańska
11:00 O Boże błogosławieństwo i łaski potrzebne dla dobrodziejów wspierających działalność kuchni św. Jadwigi
12:30 + Aleksander – 21. rocznica śmierci i + Władysława – 6. rocznica śmierci
12:30 + Bogusław Bień, Henryk Fita, Maria Fita-Węcłaś
17:00 + Zofia Liszkiewicz – 2. rocznica śmierci, Władysław Liszkiewicz – 16. rocznica śmierci, Bogdan Feluś – 4. rocznica
śmierci oraz + Ewa Feluś
18:30 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha św. i opiekę Matki
Bożej dla Jadwigi i jej rodziny
20:30 Zmarli z rodzin Prochowników, Rydlów, Szotów
WTOREK 07.04
06:30 + Władysław Wiatr (od rodziny Krawców)
07:00 + Adam Anioł – msza gregoriańska
07:00 + Stefania
08:00 + Stefan Gracz – msza gregoriańska
08:00 + Stanisław Grzybek – msza gregoriańska
18:30 Zmarli z rodziny Łachajczyk, Józefa, Czesław – 6. rocznica śmierci
ŚRODA 08.04
06:30 + Władysław Wiatr (od rodziny Godków)
06:30 + Michał, Zbigniew i Leszek
07:00 + Adam Anioł – msza gregoriańska
07:00 + Stanisław Grzybek – msza gregoriańska
08:00 + Stefan Gracz – msza gregoriańska
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
CZWARTEK 09.04
06:30 + Stefan Gracz – msza gregoriańska
07:00 + Adam Anioł – msza gregoriańska
08:00 + Stanisław Grzybek – msza gregoriańska
18:30 O nawrócenie Wojciecha
18:30 + Jakub Mirochna – 1. rocznica śmierci
PIĄTEK 10.04
06:30 + Adam Anioł – msza gregoriańska
07:00 + Józef w 25. rocznicę śmierci oraz Melania
08:00 + Józefa i Józef Siatka – o miłosierdzie Boże
18:30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla Ani
18:30 + Jan i Stanisława Toma oraz syn Leon
18:30 + Stanisław Grzybek – msza gregoriańska
18:30 + Stefan Gracz – msza gregoriańska
SOBOTA 11.04
06:30 + Bronisława, Józef, Franciszek Jakubek
07:00 + Adam Anioł – msza gregoriańska
08:00 + Ks. Piotr Wrona – 10. rocznica śmierci
08:00 + Stanisław Grzybek – msza gregoriańska
08:00 + Stefan Gracz – msza gregoriańska
08:00 + Wiesław Woda w 5. rocznicę śmierci
18:30 + Krystyna Nędza – 7. rocznica śmierci, + Ewa Szaniawska
NIEDZIELA 12.04
06:30 Za Parafian
08:00 + Tadeusz Modesan
09:30 + Adam Anioł – msza gregoriańska
10:00 + Stefania w 23. rocznicę śmierci, + Urszula w 2. rocznicę
śmierci, + Józef, Jakub, Agnieszka, Zofia Kirsz
11:00 + Władysław – 15. rocznica śmierci i Karolina – 25. rocznica śmierci
12:30 + Stefan Gracz – msza gregoriańska
12:30 + Anna, Michał
17:00 + Jarosław Gorczyca
18:30 + Danuta Rydz-Grzesiak
20:30 + Stanisław Grzybek – msza gregoriańska

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
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życzymy obfitości łask od Chrystusa Zmartwychwstałego.
 Dzisiejsza Uroczystość kończy Święte Triduum Paschalne. To największe chrześcijańskie Święto.
Wyrażamy naszą radość, gdyż Chrystus przeszedł ze
śmierci do życia. Znakiem tego wydarzenia jest pełne
nadziei świadectwo pustego Grobu. O godz. 18:00 zapraszamy dzisiaj na uroczyste nieszpory wielkanocne.
 Jutro Drugi Dzień Świąt Wielkanocnych. Msze
święte w porządku niedzielnym. Jutrzejsza składka
przeznaczona jest na potrzeby Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.
 Składamy gorące Bóg zapłać za ofiary na kwiaty
i budowę Bożego Grobu oraz za wszystkie dary złożone dla najbiedniejszych. Siostrze Bożenie, Zespołowi
Charytatywnemu i młodzieży dziękujemy za przygotowanie i rozdanie paczek, babek wielkanocnych
z życzeniami oraz posiłków świątecznych.
 Dziękujemy serdecznie siostrze Joannie i wszystkim, którzy włożyli wiele sił i poświęcenia w przygotowanie świątecznych dekoracji. Dziękujemy również za
przygotowanie i oprawę uroczystości Wielkiego Tygodnia całej Służbie Liturgicznej oraz Panu Organiście,
chórowi, scholi, siostrom Grażynie i Patrycji, dzieciom
i młodzieży. Księżom za wytrwałą posługę w konfesjonale. W końcu wszystkim parafianom i gościom za
liczny udział w liturgii Triduum Paschalnego, wspólną
modlitwę i skupienie, za obecność w świątyni o różnych porach dnia i nocy.

Kalendarz liturgiczny tygodnia:
06.04 PONIEDZIAŁEK

10.04 PIĄTEK

Dz 2,14.22–32; Ps 16;

Dz 4,1–12; Ps 118;

Mt 28,8–15

J 21,1–14

07.04 WTOREK

11.04 SOBOTA

Dz 2,36–41; Ps 33;

Dz 4,13–21; Ps 118;

J 20,11–18

Mk 16,9–15

08.04 ŚRODA

12.04 NIEDZIELA

Dz 3,1–10; Ps 105; Łk 24,13–35 Dz 4,32–35;
09.04 CZWARTEK

Ps 118;

Dz 3,11–26; Ps 8;

1 J 5,1–6;

Łk 24,35–48

J 20,19–31

Z członkami wspólnot działających w naszej parafii rozmawiała Maja Orlińska
Gdy wpiszę w Google słowo „WIELKANOC”, pojawiają
się śliczne kurczątka, słodkie króliczki, fajuśne pisanki.
Słowem: kolorowy, bezproblemowy świat – zauważa Pan
Piotr. Czy o to naprawdę chodzi w tych dniach?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy cofnąć się
w czasie o 40 dni. Mnie się lampka zapala już w środę
popielcową – mówi Pan Zenon. Rozpoczyna się Wielki
Post. Czas ten kojarzy nam się z wyrzeczeniami, ciszą,
rozmyślaniem… Te elementy są bardzo trudne dla współczesnego człowieka. Bez odpowiedniego przygotowania
nie przeżyjemy dobrze Świąt Wielkanocnych – kontynuuje
myśl mój rozmówca. Kościół nam bardzo w tym pomaga:

daje nam specjalnie przygotowane na ten czas nabożeństwa, rekolekcje…

Podczas nich rozważamy dość trudną rzeczywistość:
mękę i śmierć Pana Jezusa. Czasem chciałoby się o niej
zapomnieć, przeskoczyć wprost do Zmartwychwstania,
albo jeszcze prościej: skupić się na pisankach, palemkach
i wielkanocnym śniadanku. Pan Piotr tak to komentuje:

Jakże to dalekie od broczących krwią ran Chrystusa, od
poniżenia, śmiertelnego cierpienia. Pomijając te wydarzenia – nie rozumiemy Wielkanocy w pełni.
Zatrzymajmy się na chwilę nad Wielkim Piątkiem, gdyż
obaj moi rozmówcy szczególnie do niego nawiązują. Na

Golgocie byli różni ludzie. Trzeba sobie zadać pytanie: kim
się z nich jest? I ja sobie to pytanie zadaję – mówi Pan
Zenon. Z kolei Pan Piotr zauważa: Podwójne widzenie
świata towarzyszyło również stojącym pod Golgotą. Ci,
którzy jeszcze kilka miesięcy wcześniej witali Jezusa jako
króla, dzisiaj krzyczą: „ukrzyżuj go, ukrzyżuj”. Ten, który
był Jego Apostołem, wydał Go, inni wystraszyli się, uciekli

– pozwolili na ukrzyżowanie Jezusa. Odnosi to potem do
czasów współczesnych: Czy w dzisiejszych czasach coś się
zmieniło? Myślę, że niewiele. Towarzyszą nam ciągle podwójne standardy, inaczej widzimy grzechy swoje i innych. (…) Jakże chętnie zauważamy czyjeś przywary wybielając samych siebie!
Wielkanoc jest dla mnie czasem zadumy. Czasem, gdy na
moment próbuję zawiesić krytykę innych, a skupiam się na
miłości bliźniego i tym, co oddziela mnie od Jezusa – na moim grzechu – mówi Pan Piotr. Co jednak mogę zrobić, gdy w
tym rozważaniu właśnie widzę swój grzech, swoją słabą miłość… To naturalne – mówi Pan Zenon – ale nie można na

tym poprzestać. Jak klęczę przy konfesjonale, często czuję
wstyd. Ale właśnie tam się człowiek spotyka z Bogiem.
Bóg chce się z nami spotykać – właśnie konkretnie z Tobą
– właśnie w tę Wielkanoc. On wie, że czasem nam jest trudno dobrze przeżyć Święta. I chce nam pomóc. Tak mówi
o tym pan Piotr: Na szczęście w czasie Wielkiej Nocy mamy

ogromne wsparcie Jezusa, który widzi człowieka cały czas
tak samo, czy to było dwa tysiące lat temu, czy dziś w czasach spod znaku Google. Tak samo – to znaczy jak? Nie
oskarża nas. Przychodzi ze swoim miłosierdziem – dopowiada Pan Zenon – trzeba tylko trochę chcieć się z Nim spotkać,
trochę dać od siebie.
Tak bardzo potrzeba nam siły, radości i wsparcia w szarych, codziennych dniach. Niech Wielkanoc stanie się ich źródłem – duchową ucztą. Tylko nie wahajmy się oddać choć
trochę czasu i zaangażowania Temu, który jest w centrum
obecnych dni, Panu Jezusowi. On dziś pyta: czym jest dla

Ciebie moja śmierć i zmartwychwstanie?

Notatki z rekolekcji

Zmartwychwstanie
przed Prawdą ustąpił kamień

Marianna Wadowska

POCZĄTEK NOWEJ NADZIEI
Jak nie radować się zwycięstwem tego Chrystusa, który
został umęczony za świat, przez który przeszedł dobrze
czyniąc wszystkim (por. Dz 10,38) i głosząc Ewangelię
królestwa (por. Mt 4,24), w którym znalazła wyraz cała
pełnia odkupieńczej dobroci Boga? W niej człowiek został
powołany do najwyższej godności.
Oto Dzień, który Pan uczynił! Oto Dzień powszechnej
nadziei. Dzień, w którym wokół Zmartwychwstałego skupiają się i łączą wszystkie ludzkie cierpienia, rozczarowania, upokorzenia, krzyże, naruszona godność ludzka,
gdzie naruszone życie ludzkie, ucisk, przymus, wszystkie
rzeczy, które wielkim głosem wołają: Victimae paschali
laudes immolent Christiani." Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary składają jej wierni uwielbień swych dary!”
Zmartwychwstały nie oddala się od nas; Zmartwychwstały powraca do nas. „Idźcie, powiedzcie Jego uczniom
i Piotrowi: Idzie przed wami…” (Mk 16,7).
On idzie wszędzie tam, gdzie oczekuje Go więcej ludzi, gdzie
jest większy smutek i trwoga, gdzie są większe nieszczęścia
i łzy. Idzie, aby światłem zmartwychwstania opromienić to
wszystko, co podlega ciemnościom grzechu i śmierci.
/Ojciec Święty Jan Paweł II, r. 1979/

Serdecznie dziękujemy właścicielowi drukarni
Paor – panu Krzysztofowi Orskiemu – za pokrycie
kosztów druku wyjątkowego, świątecznego
wydania biuletynu parafialnego. Bóg zapłać.

Bardzo wiele, jeśli nie wszystko zależy od podejścia – do wszystkiego. Bóg, świat i to, co nas otacza, było, jest i będzie zapewne
podobne. Jeśli cokolwiek można zmienić, to nasze osobiste podejście, bo to od niego zależy prawie wszystko, a może nawet wszystko. Liczba 7 w Biblii oznacza doskonałość. To subiektywny, ale mam
nadzieję, że w miarę reprezentatywny wybór siedmiu spojrzeń, od
których zależą nasze relacje do Boga, siebie i drugiego człowieka.
Podejście do Boga
1. Bóg najpierw daje – prymat doświadczenia przed przykazaniem.
2. Bóg chce być poszukiwany – prymat szukania przed czekaniem.
3. Bóg jest na lata – prymat wytrwałości przed niecierpliwością.
4. Bogu można mówić wszystko – prymat szczerości przed poprawnością religijną.
5. Bóg jest Panem – prymat wiary w Pana przed wiarą w służącego.
6. Bóg jest zaślubiony z Kościołem – prymat przyjęcia całego Boga
przed wybiórczością.
7. Bóg jedynym zbawieniem – prymat koncentracji na Bogu przed
koncentracją na problemach.
Podejście do siebie samego
1. Popatrz przede wszystkim na siebie – prymat chrześcijańskiego
egoizmu nad destrukcyjnym braterstwem.
2. Popatrz na siebie jak na wartość – prymat wiary w swą wartość
nad chwiejnymi uczuciami.
3. Popatrz na swoją wyjątkowość – prymat wyjątkowości nad porównywaniem się do innych.
4. Popatrz na swoją dobroć – prymat widzenia w sobie dobra nad
widzeniem grzechu.
5. Popatrz na swoje zadania w życiu – prymat prawdy nad pragnieniami.
6. Popatrz na konieczność rozwoju – prymat działania nad biernością.
7. Popatrz na swoje niepowtarzalne okazje – prymat uczenia się nad
biadoleniem.
Podejście do innych
1. Szukać człowieka – prymat relacji nad samotnością.
2. Być wolnym wobec człowieka – prymat asertywności nad zniewoleniem.
3. Nie krzywdzić człowieka – prymat „primum non nocere” – obojętności nad krzywdą.
4. Rozumieć człowieka – prymat dochodzenia do prawdy nad pochopnymi wyrokami.
5. Leczyć człowieka, nie skazywać – prymat leczenia nad sądzeniem.
6. Być krytycznym wobec człowieka – prymat myślenia nad ślepym
uczuciem.
7. Dbać o człowieka – prymat troski nad obojętnością.
Treść tegorocznych rekolekcji oraz inne teksty można znaleźć
na stronie www.wegrzyniak.com
Ks. Wojciech Węgrzyniak

