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W obliczu tylu dramatów
dręczących świat
chrześcijanie wyznają
z pokorną ufnością, że tylko
Bóg pozwala człowiekowi
i narodom przezwyciężać zło,
by osiągnąć dobro.
Swoją śmiercią
i zmartwychwstaniem
Chrystus odkupił nas i nabył
„za wielką cenę”, uzyskując
dla wszystkich zbawienie.

Surrexit Dominus vere
A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara – pisze św. Paweł (1 Kor
15,14). Zmartwychwstanie jest fundamentem wiary chrześcijańskiej i dlatego od samego początku budziło sprzeciw wrogów
Jezusa i rodzącego się Kościoła. Ci, którzy wiedzieli, że jeżeli ktoś
uwierzy w zmartwychwstanie, to przyjmie Jego naukę, starali się
tę prawdę usunąć ze świadomości ludzkiej. Okazywali i okazują
w tym sporo pomysłowości, tylko że… trochę gorzej z logiką.

(Św. Jan Paweł II,
orędzie na Światowy Dzień
Pokoju, 2005)

Drodzy Parafianie i Goście!
W imieniu własnym i całego Zespołu Duszpasterskiego Parafii św. Jadwigi Królowej na Krowodrzy proszę
o przyjęcie życzeń świątecznych: niech Jezus, który
powstał z martwych daje nam nadzieję.
On, stając przy pustym grobie, przynosi nam przesłanie pokoju.
Będąc Panem dziejów, staje blisko każdego z nas w tym niełatwym czasie naszego życia. Tylko w Nim upatrujemy prawdziwej
i trwałej nadziei, że nasze codzienne zmagania i trud przyniosą
błogosławione owoce.
Zmartwychwstały Chrystus mówi do każdego z nas – Pokój
Wam! (J 20,26)
Niech pokój od Niego płynący wypełni Wasze serca i domy,
a wielkanocna radość umocni miłość do Boga i ludzi.
Ks. Marek Hajdyła
Proboszcz Parafii

O czym mówił pusty grób Jezusa?
Pusty grób Jezusa jest istotnym znakiem potwierdzającym Jego
zmartwychwstanie. Nie jest bynajmniej grobem milczącym. Ten
grób mówił w momencie, kiedy stwierdzono, że jest pusty –
i mówi po dziś dzień. Ten grób ogłosił ludzkości, że śmierć została pokonana. Mówił, że nie ma ona ostatniego słowa, jeżeli
chodzi o życie człowieka – nie jest jego kresem. I podobnie jak
nie położyła kresu życiu Jezusa, nie zamyka raz na zawsze wieka żadnej ludzkiej trumny. Pusty grób Jezusa tchnie nie tylko
nadzieją, ale jest faktem rujnującym przekonanie o nieodwołalnej, kładącej kres życiu człowieka, rzeczywistości śmierci.
Stojąc w obliczu faktu, że Jezus powrócił do życia, pokonał
śmierć, zmartwychwstał, Kościół głosi, że ten Jego powrót jest
zapowiedzią powrotu do życia wszystkich zmarłych ludzi, że nie
jest wydarzeniem jednostkowym, wyjątkowym, wyrwą w powszechnym prawie śmierci.

dokończenie na str. 4

O pierwszej takiej próbie słyszymy w Ewangelii czytanej w Poniedziałek Wielkanocny. Rozpowiadajcie tak: jego uczniowie
przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. Gdyśmy spali. A to
wiarygodne świadectwo! Wyobraźmy sobie takie zeznanie na
rozprawie sądowej: „Wysoki Sądzie, potwierdzam, że oskarżony
włamał się tamtej nocy do domu mojego sąsiada, chociaż ja
akurat wtedy spałem”. Chyba byłaby grzywna za kpiny z sądu.
A skąd wiadomo, że uczniowie? Może właśnie jakiś nieprzyjaciel, który chciał znieważyć ciało? A może hieny się zakradły?
I druga rzecz: przy grobie Jezusa wartę pełnili żołnierze. Co
to za żołnierz, który zasypia podczas służby? I jeszcze idzie
i chwali się tym po mieście. W cywilizowanym kraju poniósłby
poważne konsekwencje, a nie dopiero tam, gdzie nie patyczkowano się zbytnio z winnymi i nie liczono z ludzkim życiem;
złamał dyscyplinę? to na szubienicę i kwita. No ale tę kwestię
obiecano załatwić: My z nim [namiestnikiem] pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Przy pomocy takiej właśnie „rozmowy”
– starej co najmniej jak pieniądz, a może wręcz jak świat – załatwiało się i załatwia wszelkie niewygodne prawdy. Zwłaszcza
że zawsze się znajdą tacy, którzy uwierzą, nawet wbrew zdrowemu rozsądkowi – ta pogłoska trwa aż do dnia dzisiejszego
(Mt 28,11–15).
Później mówiono, że uczniowie tak bardzo pragnęli i oczekiwali zmartwychwstania swego Mistrza, że pod wpływem tych
pragnień doznali halucynacji i zdawało im się, że Go widzą. To
już świadczy o kompletnej nieznajomości przekazów ewangelicznych. Jezusowe zapowiedzi męki i zmartwychwstania spotykały się ze strony Apostołów z całkowitym niezrozumieniem.
Również schodząc z Góry Przemienienia, gdzie byli świadkami
tak niezwykłego i dającego do myślenia zjawiska, rozprawiali
między sobą, co znaczy „powstać z martwych” (Mk 9,10).
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I N T E N C J E

M S Z A L N E

OG ŁOSZENIA PAR AFIALNE
▪ Kończymy dzisiaj Święte Triduum Paschalne. Wielkanoc jest

PONIEDZIAŁEK 18.04
06:30 + Władysław Styrna (od chrześnicy Anny z rodziną)
08:00 + Stefan Mielnicki, + Stanisław i zmarli rodzice
09:30 + Stanisława, Zofia, Franciszek Jagielnik i zmarli z rodzin
Jagielników, Stokłosów i Zakrzewskich
10:00 + Krystyna Szczypuła – msza gregoriańska
11:00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę MB dla Małgorzaty i Henryka i całej rodziny
12:30 W 35. rocznicę ślubu Beaty i Mirosława z podziękowaniem za łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i Matki
Najświętszej
12:30 + Bogusław Bień, Henryk i Maria Fita, Kazimierz Stryjek,
Władysław i Józefa Węcłaś
17:00 W intencji Oliwii o światło Ducha Św., Boże błogosławieństwo na czas matury oraz o opiekę MB
18:30 + Maria i Władysław Kacperczyk i ich rodzice oraz + Emilia
i Adam Dasman i ich rodzice oraz za zmarłych z rodzin
Wilgów, Kacperczyków i Pawłowskich
20:30 +Jolanta Gawor
WTOREK 19.04
06:30 +Jadwiga Rutkowska (od Joanny i Marka z Myślenic)
07:00 + Antonina Tajak w 9. rocznicę śmierci
08:00 + Eleonora i Bolesław
18:30 + Krystyna Szczypuła – msza gregoriańska
ŚRODA 20.04
06:30 + Krystyna Łatak (od Elżbiety Woszczek z rodziną)
06:30 + Stanisława Macioł (od Jana Kapery z Krasnego)
07:00 + Andrzej Lasota i bliscy zmarli
08:00 + Krystyna Szczypuła – msza gregoriańska
18:30 Zbiorowa w intencjach Nowenny do MBNP
CZWARTEK 21.04
06:30 +Józef Stachura (od Michaliny Pikor z rodziną)
07:00 + Anna Więsek – 40. rocznica śmierci (od syna Stanisława
z rodziną)
08:00 + Helena Martyna
18:30 + Krystyna Szczypuła – msza gregoriańska
18:30 + Maria – 30. rocznica śmierci
PIĄTEK 22.04
06:30 ++ z rodziny Wołowców
06:30 + Krystyna Łatak (od Małgorzaty Gniadek z rodziną)
07:00 O Boże błogosławieństwo dla Kingi, o pomyślne zdanie
matury
07:00 + Krystyna Łatak (od dyrekcji i pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanepid w Krakowie)
08:00 + Stanisława Lusina (od Kazimiery i Jana Gabrysiów)
18:30 + O pomyślne zdanie matury dla Julii i dostanie się na wymarzone studia
18:30 + Krystyna Szczypuła – msza gregoriańska
18:30 + Zofia Szkatuła (od Doroty z Ismaelem)
SOBOTA 23.04
06:30 O potrzebne łaski dla Tomasza
07:00 +Józefa, + Michał Serafin, + Jerzy (syn)
07:00 + Barbara Siwek
08:00 + Andrzej Poręba (od Dominiki z mężem Piotrem i dziećmi)
08:00 +Tomasz Brzozowski – 10. rocznica śmierci
08:00 +Jerzy Bogacz
08:00 + Władysław Styrna (od wnuczki Oli)
18:30 + Krystyna Szczypuła – msza gregoriańska
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największym świętem dla każdego chrześcijanina.
Dzielimy się radością z Paschy Chrystusa, czyli Jego przejścia
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 w Krakowie.

▪ Dziękujemy serdecznie ks. Dariuszowi i siostrze Renacie,

a także innym osobom, które włożyły bardzo wiele pracy, by
stworzyć wyjątkowe i piękne świąteczne dekoracje. Dziękujemy również za przygotowanie i oprawę uroczystości Wielkiego Tygodnia całej Służbie Liturgicznej, a szczególnie organistce p. Patrycji wraz z naszym parafialnym chórem Cantate
Domino, p. Łukaszowi, siostrom Rafaeli i Wiktorii, dzieciom
i młodzieży. Księżom szczególnie za 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. Po dwóch
trudnych latach, gdy niska frekwencja wymuszona była przez
pandemię, licznie wracamy do wspólnoty św. Jadwigi na Krowodrzy, co cieszy i pokazuje, jak bardzo nam tego potrzeba.

▪ W przyszłą niedzielę przypada Święto Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy na uroczystości odpustowe do sanktuarium
w Łagiewnikach.

▪ W piątek 22 kwietnia, jak co miesiąc, zapraszamy na różaniec w intencji rodzin i osób samotnych z naszej parafii za
przyczyną św. Jana Pawła II. Modlitwa rozpocznie się
o godz. 20:30 przy relikwiach Ojca Świętego, a zakończy
Apelem Jasnogórskim. Będą także odczytane prośby, które
w dowolnym czasie można wrzucać do skrzynki umieszczonej przy relikwiach. W duchu wielkanocnym zapraszamy
wszystkich na tę wyjątkową okazję do wieczornej modlitwy.

▪ Dzisiejsza składka na tacę, jak w każdą trzecią niedzielę miesiąca, jest w całości przeznaczona na parafialne inwestycje.
Przypominamy, że jedynym przeznaczeniem tej składki jest
wymiana okien witrażowych i świetlików w kościele. Bóg zapłać za każdy datek złożony na ten cel na tacę, a także za
każdą wpłatę na konto parafialne lub poprzez bezgotówkowy
ofiaromat znajdujący się przy wyjściu z kościoła.

▪ Wszystkim parafianom i gościom, którzy tworzą wspólnotę

pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej i przychodzą do tego
kościoła, by modlić się i oddawać cześć Najwyższemu Bogu,
składamy najlepsze życzenia świąteczne w imieniu wszystkich
księży i sióstr pracujących w naszej parafii. Niech radość wielkanocna trwa w naszych sercach jak najdłużej i niech będzie
źródłem wszelkiego dobra. Pamiętajmy w modlitwie i poprzez
inne gesty solidarności o naszych braciach i siostrach z Ukrainy, cierpiących w wyniku wojny. Oby Święta Jezusowego
zwycięstwa nad śmiercią wlały w nasze serca trwały pokój
i były znakiem zwycięstwa nad złem. Chrystus Prawdziwie
Zmartwychwstał. ALLELUJA!!!

▪ Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszej parafianki, która w tym
tygodniu odeszła do wieczności. Jest to śp. Mieczysława
Szczepanik (l. 90) z ul. Stachiewicza 29.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie.

Surrexit Dominus vere
dokończenie ze str. 1

A co do oczekiwań, to owszem, mieli je, ale zupełnie inne, czemu daje wyraz owo smętne i pełne rezygnacji a myśmy się
spodziewali wygłoszone na drodze do Emaus. A myśmy się
spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela, ale wyzwolić politycznie, zrzucić jarzmo niewoli rzymskiej i zaprowadzić
królestwo Izraela, czyli jego panowanie nad resztą świata. Już
przecież spierali się o „teki ministerialne” w tym przyszłym królestwie (Mt 20,20–23). Takie bowiem były mesjańskie oczekiwania żydów, a niektórzy bibliści uważają nawet, że zdrada Judasza była w rzeczywistości próbą przyspieszenia akcji: Judasz
liczył, że Jezus osaczony i zagrożony ujawni się wreszcie (dotąd
zabraniał wyjawiania społeczeństwu, że On jest Mesjaszem),
wystąpi zbrojnie, wezwie na pomoc zastępy niebieskie i zrobi
porządek w państwie. A gdy ujrzał, że plan się nie powiódł,
zwrócił pieniądze i popełnił samobójstwo.

Wyszedł – powiązane nogi – pozwólcie mu chodzić. Zwięzłość
i prostota ewangelicznych opisów często sprawia nam kłopot;
ten wydaje się wikłać w sprzecznościach. Można jedynie przypuszczać, że owo „wyjście” Łazarza niewiele miało wspólnego
ze zwykłym wyjściem fizycznym, zresztą w tych warunkach niemożliwym. Związane nogi i ręce, zasłonięta twarz – jeszcze na
powieki kładziono monety, żeby się nie otwierały – ten człowiek
nie byłby w stanie nawet usiąść ani obrać właściwego kierunku
wyjścia. Chyba że po głosie. No właśnie, Głos… To moc boskiego rozkazu: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz! musiała być tak potężna, że ciało przed chwilą przywrócone do życia „wyszło” w jakiś
sposób z groty, nie mogąc ani widzieć, ani poruszać kończynami. I dopiero polecenie rozwiązania uświadomiło osłupiałym
świadkom cudu konieczność ludzkiej pomocy, aby wskrzeszony
mógł się znów poruszać w zwykły, fizyczny sposób.

W każdym razie stan psychiczny uczniów po śmierci Jezusa
– przygnębienie, strach o własną skórę, ukrywanie się w Wieczerniku, ucieczka z Jerozolimy – dobitnie świadczy o tym, że
nie tylko nie spodziewali się zmartwychwstania, ale wręcz było
ono dla nich szokiem i długo nie mogli w nie uwierzyć. Pewnie
sami po usłyszeniu pierwszych
radosnych wieści uznali, że
„babom coś się przywidziało”,
jakkolwiek kobiety okazały
znacznie więcej odwagi i przytomności umysłu, trwając do
końca nie tylko pod krzyżem, ale
i przy złożeniu ciała do grobu…
Natomiast oczy uczniów otwierały się z wolna, jak to widać
na przykładzie owych dwóch
wędrowców do Emaus, którzy
wysłuchali całego wykładu ze
Starego Testamentu (a wykład
mógł trwać przez dobre kilka
kilometrów!), a i tak rozpoznali
Jezusa dopiero przy łamaniu
chleba (Łk 24,13–35).

Wiemy z Ewangelii, że Jezus został pochowany w identycznych
warunkach. I tak samo nie mógłby ani wysupłać się z tych
wszystkich zawojów, ani odsunąć kamienia. Mógł Samson pozrywać więzy dzięki swej nadnaturalnej sile – przynajmniej dopóki jej nie stracił wskutek złamania ślubu. Ale nie mógł tego
dokonać człowiek budzący się z długiego letargu, a wcześniej
tak potwornie skatowany, że jeszcze przed ostatnią, najstraszliwszą torturą potrzebował pomocy w dźwiganiu pod górę belki
krzyżowej. Do tego spragniony, odwodniony, co w tamtym klimacie jeszcze bardziej wycieńcza organizm, wykrwawiony. Ale
też ten Człowiek nie potrzebował tego robić – płótna pozostały
nierozerwane, chusta zakrywająca twarz zwinięta oddzielnie
na innym miejscu. Ciało wydostało się z nich, powróciło do życia, ale w inny zupełnie sposób niż tamto zwykłe, ludzkie ciało
Łazarza. Bo Chrystus nie był w letargu, ale naprawdę umarł
i jak sobie w dzisiejszym radosnym pozdrowieniu przypominamy – prawdziwie zmartwychwstał. Zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie – Alleluja!
M.Sz.

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:

Kolejny pomysł na podważenie prawdy o zmartwychwstaniu:
Jezus nie umarł, tylko pozostał w letargu. Kiedy ocknął się
z niego, no to wyszedł z grobu.

PONIEDZIAŁEK 17.04
Dz 2,14.22–32; Ps 16;
Mt 28,8–15

PIĄTEK 21.04
Dz 4,1–12; Ps 118;
J 21,1–14

Ocknął się i wyszedł… Przypatrzmy się opisowi wskrzeszenia
Łazarza, który dobrze ukazuje realia pochówku w Izraelu (J 11).
Najpierw Jezus poleca usunąć kamień, zasłaniający wejście do
komory grobowej. Ciężki i zapewne niemożliwy do przesunięcia
siłami jednego człowieka. A nawet siłami kilku rąk kobiecych,
o co martwiły się niewiasty dążące do grobu Pana w poranek
zmartwychwstania, jak śpiewamy w pieśni: Jest tam kamień
niemały, a któż nam go odwali? Potem na wezwanie Jezusa
wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz
jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: „Rozwiążcie go
i pozwólcie mu chodzić!”.

WTOREK 18.04
Dz 2,36–41; Ps 33;
J 20,11–18

SOBOTA 22.04
Dz 4,13–21; Ps 118;
Mk 16,9–15

ŚRODA 19.04
Dz 3,1–10; Ps 105;
Łk 24,13–35

NIEDZIELA 23.04
Dz 5,12–16; Ps 118;
Ap 1,9–11a.12–13.17–19;
J 20,19–31

BIULETYN DUSZPASTERSKI
bezpłatny tygodnik parafialny
REDAKCJA BIULETYNU
Ks. M. Hajdyła, K. Herej-Szymańska,
A. Gorczyca, M. Kot-Panek,
M. Szymańska
teksty: D. Bidzińska, I. Korohoda,
D. Kotas, Ł. Kwiecień
dział reklam: D. Kotas
Parafia nie odpowiada za treść
publikowanych reklam

CZWARTEK 20.04
Dz 3,11–26; Ps 8;
Łk 24,35–48

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
pw. Św. Jadwigi Królowej
ul. Łokietka 60, 31-334 Kraków
tel.: +48 12 637 14 15
fax: 638 71 52
konto: 49 1020 2906 0000 1702 0086 1682

DUSZPASTERZE
proboszcz: ks. Marek Hajdyła
wikariusze: ks. Jacek Kuczmier,
ks. Dariusz Burda, ks. Norbert Sarota

e-mail: swietajadwiga@diecezja.pl
www.swietajadwiga.diecezja.pl

rezydenci: ks. Prałat Jan Dziasek,
ks. Dariusz Oko, ks. Stanisław Molendys,
ks. Mirosław Czapla, ks. Włodzimierz
Sywak

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
dni zwykłe: 6:30, 7:00, 8:00, 18:30
nd. i święta: 6:30, 8:00, 9:30, 10:00,
11:00, 12:30, 17:00, 18:30, 20:30

KANCELARIA PARAFIALNA
pn.-sob.: 10:00-11.00
pn., wt., czw.: 16:00-18:00
nd. i święta: kancelaria nieczynna

Na zmartwychwstanie Pańskie
1. Chrześcijanie, klaszczcie w dłonie! Alleluja!
Pan nasz dzisiaj zmartwychwstał! Alleluja!
Książę śmierci w hańbie tonie, Chrystus włada wraz,
przed Zwycięzcą się pokłońmy, który zbawił nas.
2. Starłszy w proch szatana rogi, alleluja!
Pan nasz dzisiaj zmartwychwstał! Alleluja!
Złupił piekieł chciwe progi, wywiódł dusze z mąk,
hufiec ich anielski mnogi odprowadzał stąd.
3. Złość na wędę ułowiona! Alleluja!
Pan nasz dzisiaj zmartwychwstał! Alleluja!
Kiedy ciałem utuczona z krwi czerpała sił,
padła Bogiem porażona, co się w ciele krył.

O czym mówił pusty grób Jezusa?
dokończenie ze str. 1

I aby nie było niedomówień, chrześcijaństwo mówi tu o życiu ich
ciał, a nie o życiu pośmiertnym ich dusz. Dusza pozbawiona ciała
nie prezentuje pełni człowieczeństwa. Gdyby tak było, Chrystus
nie ożywiałby niepotrzebnie swego ciała. Odkrycie pustego grobu rozpoczyna więc nowy etap w dziejach ludzkości – etap przekonania o ograniczonej mocy śmierci. Jest przyczyną pojawienia
się świadomości o powrocie ludzkiej rzeczywistości do stanu, jaki
był jej udziałem przed grzechem pierwszych ludzi.

4. Wzięty w jeństwo duch otchłani! Alleluja!
Pan nasz dzisiaj zmartwychwstał! Alleluja!
Idą z piekieł zratowani do niebieskich drzwi,
pieśnią, psalmem, hosannami niebo, ziemia brzmi.
5. Bogu Ojcu chwałę głoście! Alleluja!
Pan nasz dzisiaj zmartwychwstał! Alleluja!
Przed tron Zbawcy pienia wznoście, proście Chrysta łask,
a Duchowi cześć niech roście jedna w każdy czas.
Piotr Abelard

Dobre słowo
Pokora i wstyd po uczynionym grzechu daleko są milsze
Bogu niż pycha po spełnionym dobrym uczynku.
Św. Augustyn

I N T E N C J E

M S Z A L N E

dokończenie ze str. 2
NIEDZIELA 24.04
06:30 +Józefa Okońska – 13. rocznica śmierci, Tadeusz, + Zofia
Redlin, zmarli z rodziny Redlin i Okońskich
08:00 + Zofia, Aleksander, Zofia
09:30 +Jan Heiza – 2. rocznica śmierci, o radość życia wiecznego
10:00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę MB i potrzebne
łaski dla Bernadetty i jej rodziny
10:00 Rezerwacja
11:00 + Marek Grzywacz
12:30 O błogosławieństwo Boże i opiekę MB dla Alicji i Piotra
z okazji 15. rocznicy ślubu
12:30 +Tadeusz Chlipała – 11. rocznica śmierci
17:00 + Krystyna Szczypuła – msza gregoriańska
18:30 + Stanisław Pacułt, + żona Bronisława (od wnuczki Krystyny)
20:30 + Stanisław Bobek

REKLAMA na pokrycie kosztów druku

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: Pusty grób i leżące płótna oznaczają, że ciało Chrystusa dzięki mocy Bożej uniknęło więzów śmierci i zniszczenia – przygotowują one uczniów
na spotkanie Zmartwychwstałego (KKK 657). Odkrycie pustego
grobu jest pierwszym krokiem w kierunku rozpoznania samego
faktu zmartwychwstania Chrystusa.
Pusty grób pełni tę samą funkcję, co Anioł Gabriel zwiastujący
Maryi działanie Boga, które człowiekowi wydaje się niemożliwe.
Nie masz Go tutaj – zmartwychwstał – bez tego orędzia człowiek nie jest w stanie odkryć prawd, których znakiem jest pusty
grób Jezusa. One uwalniają człowieka z lęku przed unicestwieniem go przez moce śmierci.
Dzień, w którym odkryto pusty grób Jezusa, jest dla całej ludzkości początkiem czasu niezmiernej radości i poczucia pełnej
wolności – zapewnia nas bowiem, że śmierć nie jest kresem,
lecz bramą do nowej Krainy Życia. Dlatego przy kamieniu, na
którym spoczywało ukrzyżowane, martwe ciało Jezusa, które
trzeciego dnia zostało ożywione i przyobleczone chwałą udziału
w życiu Przedwiecznej Trójcy – w pustym od tamtego wielkanocnego poranka grobie – klęczą we wdzięcznej zadumie tysiące pielgrzymów.
Ks. Florian
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