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  Chrystus zmartwychwstał! Alleluja! 
 

 

Zmartwychwstanie Jezusa dość 
często pojmowane jest, jako 
naczelny argument na rzecz wiary 
chrześcijańskiej. Istotnie, na tym 
fakcie się ona opiera; nie na darmo 
św. Paweł napisał: Jeśli Chrystus nie 

zmartwychwstał, daremne jest nasze 

nauczanie, próżna jest także wasza 

wiara (1Kor15,14).W związku z tym 
dla potwierdzenia wiarygodności 
chrześcijaństwa dowodzi się 
realności Jezusowego powrotu do 
życia. Wychodzi się w tym celu od 
wyraźnych informacji Nowego 
Testamentu na temat pustego 
grobu, zjawień się 
Zmartwychwstałego i obecnego od 
początku w pierwotnym 
chrześcijaństwie przekonania, że 
Jezus naprawdę powstał z 
martwych. Fakt zmartwychwstania 
jawi się, jako jedyne wyjaśnienie 
tych zjawisk. 
DATA ZMARTWYCHWSTANIA. Jezus 
umarł na krzyżu w piątek przed 
świętem Paschy, ukrzyżowany przez 
żołnierzy rzymskich z wyroku Piłata a 
z oskarżenia Kajfasza i starszyzny 
żydowskiej. Według naszej rachuby 
czasu było to 7 kwietnia 30 roku. 
Dwa dni później w niedzielę 9 
kwietnia o świcie Jezusa już w grobie 
nie znaleziono. Tego też dnia po raz 
pierwszy ukazał się kobietom przy 
grobie a potem uczniom. Jak jednak 
można tę datę obliczyć? I dlaczego 
nie był to rok 33, tradycyjnie 
przyjmowany, jako data 
ukrzyżowania i zmartwychwstania 
Jezusa? Trzeba zacząć od daty 
narodzin. W VI wieku mnich Dionizy 
zwany Mniejszym obliczył ją na rok 
754 od założenia Rzymu. Ten rok stał 
się pierwszym naszego obecnego 
kalendarza, liczącego lata „po 

Chrystusie” bądź „naszej ery”. Do tego dodano wiej Jezusa w chwili rozpoczęcia 
działalności publicznej, który wynosił wg. Ewangelii św. Łukasza około 30 lat, oraz 
3 lata działalności. Wypadł więc rok 33, albo ściślej około roku 33. Jednakże z 
danych historii nowożytnej wynika, że król Herod umarł już w roku 750 od 
założenia Rzymu, czyli w 4 p.n.e. Jezus urodził się wg. Ewangelii jeszcze za jego 
panowania, może 8/7 roku p.n.e. Zatem i datę ukrzyżowania i zmartwychwstania 
należy cofnąć. O ile? Można dojść dwoma niezależnymi sposobami. Pierwsza 
droga prowadzi poprzez ustalenie daty wystąpienia Jana Chrzciciela ora krótko 
potem Jezusa. Było to wg. Łukasza w 15 roku panowania cesarza Tyberiusza. 
Objął on rządy po śmierci Augusta zmarłego 19 VIII14 roku. Pierwszym rokiem 
panowania nazwano normalnie okres od objęcia władzy do Nowego Roku a 
następne lata odpowiadały kalendarzowym. Nowy Rok wypadł w Rzymie 1 
stycznia jak u nas; wtedy rok 15 odpowiadałby rokowi 28.Jednak w Syrii, ojczyźnie 
św. Łukasza zaczynano rok na przełomie września i października- wtedy rok 15 
panowania Tyberiusza trzeba liczyć od około 1X27.Teraz czas trwania działalności 
Jezusa. Czwarta Ewangelia podaje, że wspomniana dyskusja o świątyni miała 
miejsce około święta Paschy. Byłby to więc kwiecień 28 roku. Potem Ewangelia 
wspomina drugą Paschę- 29 rok, a wreszcie trzecią Paschę w przeddzień, której 
Jezus został ukrzyżowany. Był to więc rok 30. Paschę obchodzono w tym roku w 
sobotę 8 kwietnia. Jezus został więc ukrzyżowany 7 kwietnia 30 a pusty grób 
odkryto 9 kwietnia 30. Może się jeszcze nasunąć pytanie, czemu Wielkanoc nie 
wypada stale 9 kwietnia, w rocznicę tego dnia? Otóż nasza obecna numeracja 
miesięcy i dni pochodzi z kalendarza rzymskiego. Kościół przyjął go sporo później. 
Pierwsi chrześcijanie ustalili datę Wielkanocy według żydowskiego kalendarza 
księżycowego, w którym miesiące liczy się od nowiu do nowiu księżyca. Święto 
Paschy sąsiadujące z dniami ukrzyżowania i zmartwychwstania obchodzone było 
w pierwszą wiosenną pełnię księżyca. Chrześcijańska Wielkanoc wypadała dzień 
po święcie Paschy. Ponieważ zmartwychwstanie odkryto w niedzielę, ustalono w 
II wieku dzień Wielkanocy na pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni 
księżyca. Tak się liczy i dziś i dlatego data Wielkanocy jest zmienna. C.d.n.  ks. T.B. 

 

Z okazji Świąt Zmartwychwstania naszego Pana wszystkim Parafianom, Gościom 
i wszystkim ludziom dobrej woli najlepsze życzenia: Niech Zmartwychwstały 
Chrystus rozprasza wszelkie mroki Waszej codzienności. Alleluja! 
 
TRIDUUM  PASCHALNE w naszej Parafii:  
Wielki Czwartek - Msza św. Wieczerzy Pańskiej godz. 19.00, Mortęgi godz.16.30.  
Wielki Piątek - Liturgia Męki Pańskiej godz. 17.00, Mortęgi godz. 17.00. 
Wielka Sobota - Wigilia Paschalna godz. 21.00, Liturgia Wielkiej Nocy.  
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - Msze św. wg porządku niedzielnego.  
Poniedziałek Wielkanocny- Msze św. wg porządku niedzielnego. 
Od Wielkiego Piątku w łączności z wieczorną Mszą św. 9-cio dniowa Nowenna do 
Miłosierdzia Bożego. 



 SŁOWO NA NIEDZIEL Ę  
24 III- Niedziela Palmowa Męki 
Pańskiej Łk22,14-23 Jezus wie, co Go 
czeka w Jerozolimie, ale konsekwentnie i 
świadomie wkracza do miasta. Ono jest 
punktem docelowym Jego ziemskiej 
pielgrzymki, bo w nim dokona się 
pojednanie ludzi z Bogiem. Wjazd do 
miasta na osiołku jest spełnieniem 
proroctwa, wg. którego tak miał się 
objawić Zbawiciel przynoszący trwały 
pokój. Nauczanie i cuda Jezusa 
wprowadziły ten pokój wszędzie, gdzie 
rozpanoszył się szatan i gdzie człowiek 
doznawał niszczącej mocy grzechu, 
cierpienia, śmierci. Każdy, kto przyjął 
Jezusa i uwierzył Mu, doświadczał 
trwałego pokoju. Uczniowie witają 
Jezusa Psalmem 118, śpiewanych przez 
pielgrzymów wchodzących do 
Jerozolimy. Podkreślona w ten sposób 
zostaje Jego królewska godność.  
31 III- Niedziela Wielkanocna 
Zmartwychwstania Pańskiego J20,1-9 
Maria Magdalena pierwsza widzi 
odsunięty kamień. Drugim świadkiem 
jest umiłowany uczeń, który zobaczył 
wnętrze grobu. Trzecim świadkiem jest 
Piotr, który wszedł do wnętrza grobu. 
Zaszczyt pierwszeństwa powróci do 
Marii Magdaleny, bo to ona jako 
pierwsza ujrzy Zmartwychwstałego. Do 
tej pory uczniowie byli z Jezusem, 
słuchali Jego słów, widzieli Jego dzieła, 
ale ich znajomość Nauczyciela była 
niepełna, ponieważ nie mieli jasnej 
świadomości, kim On jest. Stąd rodził się 
u nich brak wiary. Dopiero 
Zmartwychwstanie budzi wiarę w 
uczniach, która jest równoznaczna z 
przyjęciem tego, co Pisma mówią o 
Jezusie. Żeby więc w Niego uwierzyć, 
nie wystarczy skoncentrować się tylko na 
świadectwach naocznych świadków, ale 
konieczne jest zrozumienie i przyjęcie 
Pisma, w którym Bóg objawił prawdę o 
swoim Synu. 
07 III- II Niedziela Wielkanocna 
J20,19-31 Jezus udziela uczniom Ducha, 
co świadczy o tym, że został otoczony 
chwałą przez Ojca. Fakt ten oznacza, że 
misja Jezusa została dopełniona. Dlatego 
teraz posyła On swoich uczniów, tak jak 
Ojciec posłał Jego. Dana im władza 
odpuszczania i nieodpuszczania 
grzechów nawiązuje do władzy Jezusa i 
jest znakiem, że uczniowie mają 
kontynuować Jego misję. Tomasz może 
dotknąć Jezusa, co także oznacza, że 
wrócił on do swojego Ojca. Apostoł 
doszedł do pełni wiary w bóstwo Jezusa, 
przez bezpośrednie doświadczenie Jezusa 
Zmartwychwstałego. Jednak jego droga 
do wiary nie jest doskonała. Ideałem 

będzie dojście do pełni wiary bez 
pośrednictwa zmysłów. 
14 IV- III Niedziela Wielkanocna  
J21,1-19  Dopiero w scenie spotkania 
wszyscy uczniowie poznają Jezusa. Tym, 
co wzbudziło wiarę uczniów jest 
cudowny połów ryb. Od tej pory 
uczniowie nie tylko widzą znaki, które 
czyni Jezus, ale również rozumieją je. 
Proces dojrzewania wiary uczniów został 
więc zakończony. Dlatego Jezus może 
określić ich zadania w przyszłym 
Kościele. Dialog Jezusa z Piotrem jest 
potwierdzeniem pasterskiej roli Piotra we 
wspólnocie wierzących. Piotr kontynuuje 
misję Jezusa- Dobrego Pasterza. 
Zapowiedź śmierci Piotra jest bardzo 
uroczysta. Na początku swojej Męki 
Jezus ogłosił, że Bóg został otoczony 
chwałą, również śmierć Szymona Piotra 
będzie uwielbieniem Boga. 
KATECHEZA BŁOGOSŁAWIONEGO 
JANA PAWŁA II OSTATECZNE 
PRZYJŚCIE CHRYSTUSA. 1. 
Przygotowania do Jubileuszu 
przypominają nam o pierwszym, 
historycznym przyjściu Chrystusa, a 
zarazem każą patrzeć  w przyszłość i 
oczekiwać Jego drugiego przyjścia na 
końcu czasów. Ta eschatologiczna 
perspektywa, która pozwala dostrzec, że 
podstawowym celem chrześcijańskiego 
życia jest rzeczywistość ostateczna, 
stanowi dla nas wezwanie do nadziei i do 
aktywnego udziału w sprawach Kościoła 
i świata. Nie powinniśmy zapominać, że 
eschaton- czyli wydarzenie ostateczne- w 
rozumieniu chrześcijańskim nie jest 
jedynie przyszłym celem, ale 
rzeczywistością zapoczątkowaną już 
przez historyczne przyjście Chrystusa. 
Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie to 
szczytowe wydarzenie ludzkich dziejów. 
Weszły one już w ostatnią fazę , a 
zarazem dokonała się w nich przemiana 
jakościowa. W doczesności otworzyła się 
perspektywa nowej relacji z Bogiem, 
opartej na wspaniałym darze zbawienia w 
Chrystusie. Dlatego Jezus może 
powiedzieć: „nadchodzi godzina, nawet 
już jest, kiedy to umarli usłyszą głos 
Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć 
będą” (J5,25). Zmartwychwstanie 
zmarłych, oczekiwane na końcu czasów 
dokonuje się po raz pierwszy i 
decydujący już teraz przez 
zmartwychwstanie duchowe, które jest 
najważniejszym celem dzieła zbawienia. 
Polega ono na przyjęciu od 
zmartwychwstałego Chrystusa  nowego 
życia, jako owocu odkupienia. Jest to 
tajemnica odrodzenia z wody i Ducha, 
wyciskająca głębokie znamię na 
teraźniejszości i na przyszłości całego 

rodzaju ludzkiego. Choć jej działanie jest 
już teraz skuteczne tylko w tych, którzy 
przyjmują w pełni dar Boży i niosą jego 
światło w świat. 2. Na ten podwójny 
wymiar przyjścia Chrystusa zarazem 
teraźniejszy i przyszły, wskazują 
wyraźnie Jego słowa. W mowie 
eschatologicznej wygłoszonej na krótko 
przed paschalnym dramatem Jezus 
zapowiada: „Wówczas ujrzą Syna 
Człowieczego przychodzącego w 
obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy 
pośle On aniołów i zbierze swoich 
wybranych z czterech stron świata, od 
krańca ziemi aż do szczytu 
nieba”(Mt13,26). W języku 
apokaliptycznym obłoki są znakiem 
teofanii: wskazują, że Syn Człowieczy 
przyjdzie po raz wtóry nie w słabości 
ciała, ale w mocy Bożej. Słowa Jezusa 
kierują naszą myśl ku czasom 
ostatecznym, które zakończą dzieje. Gdy 
jednak w odpowiedzi udzielonej 
arcykapłanowi podczas przesłuchania 
Jezus raz jeszcze wypowiada to 
eschatologiczne proroctwo, odnosi je do 
najbliższej przyszłości: „powiadam wam, 
odtąd ujrzycie Syna Człowieczego 
siedzącego po prawicy Wszechmocnego i 
nadchodzącego na obłokach 
niebieskich”(Mt26,64). Porównując te 
słowa z poprzednią wypowiedzią 
możemy zrozumieć dynamikę 
Chrześcijańskiej eschatologii- procesu 
historycznego, który już się rozpoczął i 
zmierza ku spełnieniu. 3. Z drugiej strony 
wiemy też, że apokaliptyczne obrazy 
zawarte w mowie eschatologicznej a 
dotyczące końca wszystkich rzeczy 
należy interpretować jako bardzo 
wyraziste symbole. Wyrażają one 
przemijalność świata i najwyższą władzę 
Chrystusa, który ma w ręku los 
ludzkości. Historia zmierza do swego 
celu ale Chrystus nie pozostawił nam 
żadnych wskazówek czasowych. Złudne 
czasem i mylące są wszelkie próby 
przewidzenia końca świata. Chrystus 
zapewnia nas jedynie, że koniec nie 
nastąpi, zanim Jego zbawcze dzieło nie 
ogarnie całego świata za pośrednictwem 
głoszenia Ewangelii: „A ta Ewangelia o 
królestwie będzie głoszona po całej ziemi na 
świadectwo wszystkim narodom. I wtedy 
nadejdzie koniec”(Mt24,14). Jezus kieruje te 
słowa do uczniów, którzy chcieliby wiedzieć, 
kiedy nastąpi koniec świata, a przy tym 
skłonni są sądzić, że stanie się to niebawem. 
Jezus daje im do zrozumienia iż muszą go 
poprzedzić liczne wydarzenia i katastrofy, a 
wszystko to będzie zaledwie „początkiem 
boleści”. Właśnie dlatego- jak pisze św. 
Paweł_ całe stworzenie „jęczy i wzdycha w 
bólach rodzenia” z upragnieniem oczekując  
objawienia się synów Bożych. 4. 
Ewangelizacja łączy się  



z głęboką przemianą ludzi pod 
działaniem łaski Chrystusa. Paweł 
wskazuje, że cel dziejów zawierz się w 
zamyśle Ojca, by „wszystko na nowo 
zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie, to 
co w niebiosach i to, co na 
ziemi”(Ef1,10).Chrystus jest centrum 
wszechświata, przyciąga wszystkich do 
siebie, aby udzielić im obficie łaski i 
życia wiecznego. Ojciec dał Jezusowi 
„władzę wykonywania sądu, ponieważ 
jest Synem Człowieczym”, to znaczy 
osobą pełną współczucia i solidarną z 
naszą ludzką kondycją. Chrystus jest 
boskim sędzią o ludzkim sercu, sędzią, 
który pragnie obdarzać życiem. Tylko 
człowiek uparcie trwający w złu może 
Mu uniemożliwi ć złożenie tego daru, dla 
którego On nie wahał się iść na śmierć. 
SŁOWO OJCAŚW. BENEDYKTA XVI 
Zmartwychwstanie Chrystusa 
rozpoczyna nowy sposób bytowania 
człowieka… Nowością, jaką niesie 
Wielkanoc jest  głębokie i całkowite 
przejście od życia w niewoli grzechu do 
życia w wolności, kierującego się 
miłością- siłą, która burzy wszelkie 
przeszkody i tworzy nową harmonię w 
naszym sercu i w stosunkach z innymi 
oraz z rzeczami. Każdy chrześcijanin, a 
także wspólnota, jeśli doświadczy tego 
przejścia, jakim jest zmartwychwstanie, 
nie może nie stać się zaczynem nowości 
w świecie…My, chrześcijanie, wierząc 
niewzruszenie, że Zmartwychwstanie 
Jezusa odnowiło człowieka, musimy być 
świetlistymi świadkami tego nowego 
życia, które przynosi Pascha. Pascha jest 
zatem darem…który należy przyjmować 
, by móc kierować się logiką miłości. Nie 
możemy zatrzymywać tylko dla siebie 
życia i radości, którymi On nas 
obdarował przez swoją Paschę, ale 
musimy nieść je ludziom, których 
spotykamy. Takie jest nasze zadanie i 
nasza misja: mamy odradzać w sercu 
bliźniego nadzieję, jeśli przepełnia je 
rozpacz, wnosić w nie radość, jeśli jest 
smutne, życie, jeśli panuje w nim śmierć. 
Dawanie codziennego świadectwa 
radości Zmartwychwstałego Pana 
oznacza życie zawsze w sposób 
paschalny i rozgłaszanie radosnej 
nowiny, że Chrystus jest Osobą, która 
żyje z nami, dla nas i w nas, i z Nim, dla 
Niego i w Nim możemy wszystko czynić 
nowe. 
MÓWI Ą WIELCY Bez kotwicy wiary 
naszym rozumem miotają błędne 
myśli/św. Jan Chryzostom349-407/. 
UŚMIECHNIJ SI Ę Parafianie 
wystawiają Mękę Pańską. Mateusz 

zastępuje „rzymskiego  żołnierza”, który 
akurat w dzień premiery zachorował. Ze 
zdenerwowania trafia włócznią w 
niewłaściwy, niezabezpieczony bok 
Zbawiciela. Widzowie usłyszeli więc jak 
cierpiący Zbawiciel woła z Krzyża: 
„Czekaj tylko, jak zejdę, to ci pokażę”. 
SPOSOBY OŻYWIANIA RADO ŚCI 
WIELKANOCNEJ cd. Wielkanoc jest 
najważniejszym świętem roku 
liturgicznego. Kościół przeznacza na 
świętowanie zwycięstwa Jezusa nad 
grzechem i śmiercią całe pięćdziesiąt 
dni. A oto dalsze propozycje, które mogą 
pomóc dobrze przeżyć uroczystość 
Zmartwychwstania Pańskiego i 
zachować w sobie „ducha Wielkanocy” 
aż do uroczystości Zesłania Ducha 
Świętego. Oczywiście, nie musisz 
stosować wszystkich! Wybierz te, które 
najbardziej pasują do ciebie i twojej 
rodziny.  
23. Podziękujcie Bogu za Jego dobroć, 
odmawiając wspólnie w rodzinie 
koronkę do Miłosierdzia Bożego. 
24. Porozmawiajcie o tym, jak 
uczniowie ukrywali się aż do dnia 
Zesłania Ducha Świętego(J20,19), a 
potem zabawcie się z dziećmi w 
chowanego.  
25. Zasiejcie z dziećmi jakieś nasionka, 
a potem obserwujcie jak wzrastają.  
26. Uczcijcie Matkę zmartwychwstałego 
Pana pieśnią „Wesel się Królowo miła”. 
27. Obejrzyjcie film o tematyce 
wielkanocnej.  
28. Porozmawiajcie o prawdziwej 
obecności Jezusa w Eucharystii, 
odwiedźcie kościół i pomódlcie się 
przed wystawionym Najświętszym 
Sakramentem.  
29. w czwartek poprzedzający Niedzielę 
Wniebowstąpienia wybierzcie intencję 
rodzinną , w której odprawicie nowennę 
przed uroczystością Zesłania Ducha 
Świętego.  
30. Dodajcie do swoich dekoracji 
wielkanocnych trochę czerwonych 
elementów na pamiątkę płomieni 
symbolizujących Ducha Świętego.  
31. Porozmawiajcie o siedmiu darach 
Ducha Świętego.  
32. Wypiszcie na kartkach dwanaście 
owoców Ducha Świętego(Ga5,22). 
Każdy losuje owoc, który będzie w sobie 
szczególnie pielęgnował.  
33. Przez wszystkie niedziele Okresu 
Wielkanocnego w sposób szczególny 
celebrujcie niedzielne posiłki.  
34. Każda niedziela roku jest małą 
Wielkanocą. Zbierzcie pomysły na 
świętowanie Dnia Pańskiego na cały rok.  

 
 
 
Papieskie Intencje Apostolstwa 
Modlitwy 
Ogólna: Aby wzrastało poszanowanie 
przyrody ze świadomością, że całe 
stworzenie jest dziełem Boga, 
powierzonym ludzkiej 
odpowiedzialności. 
Misyjna: Aby biskupi, kapłani i diakoni 
byli niestrudzonymi głosicielami 
Ewangelii aż po krańce ziemi. 
 

Liturgia Słowa 
24 III- Niedziela Palmowa Męki 
Pańskiej, Narodowy Dzień Życia 
Iz50,4-7;Ps22;Flp2,6-11;Łk22,14-23.56 
Jeśli oni umilkną, kamienie będą 
krzyczeć. 
28 III- Wielki Czwartek  Wj12,1-8.11-
14;Ps116B;1Kor11,2326;J13,1-15 
29 III- Wielki Piątek  Iz52,13-
53,12;Ps31;Hbr414-16.5,7-9;J18,1-
19,42 
30 III- Wielka Sobota Rdz1,1-
2.2;Ps104/Ps33/;Rdz22,1-
18;Ps16;Wj14,15-15,1;Wj15;Iz54,4a5-
14;Ps30;Iz55,1-11;Iz12;Ba3,9-15,32-
4,4;Ps19;Ez36,16-17a,18-
28;Ps42/Ps51/Rz6,3-11;Ps118;Łk24,1-
12 
31 III- Niedziela Wielkanocna 
Zmartwychwstania Pańskiego, 
przejście na czas letni Dz10,34a.37-
43;Ps118;Kol3,1-4/Kor5,6b-8/;J20,1-9 
My po Jego Zmartwychwstaniu 
jedliśmy i piliśmy razem z Nim. 
01 IV- Poniedziałek w Oktawie 
Wielkanocny Dz2,14.22-
32;Ps16;Mt28,8-15 
07IV- II Niedziela Wielkanocna, 
Miłosierdzia Bożego-uroczystość 
Dz,5,12-16;Ps118;Ap1,9-11a.12-13.17-
19.;J20,19-31 Ja jestem Pierwszy i 
Ostatni, i Żyjący. Byłem umarły, a oto 
jestem Żyjący na wieki wieków. Mam 
też klucze śmierci i krainy umarłych. 
08 IV- poniedziałek, Zwiastowanie 
Pańskie, uroczystość. Dzień Świętości 
Życia Iz7,10-14;Ps40;Hbr10,7-
10;Łk1,26-38. 
14 IV- III Niedziela Wielkanocna 
Dz5,27b-32.40b-41;Ps30;Ap5,11-
14;J211-19 To już po raz trzeci Pan 
objawił się uczniom po swoim 
zmartwychwstaniu. 
 



 28 lutego 2013roku 
żegnaliśmy Ojca Świętego 
Benedykta XVI. Ojciec Święty 
ze względu na swój wiek oraz 
stan zdrowia zrezygnował z 
funkcji. Polecajmy Bogu jego 
osobę i dziękujmy za ten 
pontyfikat. Dziękujmy również 

oraz modlitwach Ojca Świętego Franciszka, którego wybrało Konklawe w dniu 13 marca 2013roku. 
Niedziela Palmowa została ustanowiona na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Tego dnia 
przynosimy do kościoła palemki. Jest to symbol odradzającego się życia. Liturgia rozpięta jest 
pomiędzy radosną procesją oraz czytaniem Męki. W ten sposób Kościół podkreśla, że triumf 
Chrystusa i Jego Ofiara są ze sobą ściśle związane.  
 Wielki Czwartek  - rano odbywa się Msza Krzyżma Świętego, podczas której poświęca się oleje 
chorych , krzyżma świętego oraz olej katechumenów. Msza wieczorna Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna 
Triduum Paschalne. Uobecnia ona wydarzenie Ostatniej wieczerzy, podczas której Jezus Chrystus w 
sposób sakramentalny ustanowił wydarzenia swojej męki, śmierci i zmartwychwstania, ustanowił 
sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. O naszych Kapłanach pamiętajmy w modlitwie nie tylko dziś. 
MODLITWA za Kapłanów: Najwyższy Kapłanie, Jezu Chryste, obdarz naszych Kapłanów swą 
mocą i miłością. Uzbrój ich w cierpliwość i wyrozumiałość wobec ludzkiej słabości. Daj im niezłomne 
męstwo w walce z wszelkim złem. Naucz ich pasterskiej troski o zaginione owce i uczyń światłymi 
przewodnikami na drogach naszych zwątpień i załamań. Zanurz ich w swojej świętości, aby ich życie 
było ciągle żywym znakiem, w którym ludzie rozpoznają Ciebie, Panie. Amen. 
Wielki Piątek - celebrowana jest Liturgia Męki Pańskiej. W tym dniu Kościół nie odprawia Mszy 
Świętej. Wielki Piątek jest w całym Kościele dniem pokuty, w którym obowiązuje wstrzemięźliwość i 
post ścisły.  
Wielka Sobota /Wigilia Paschalna/- Kościół trwa przy grobie Chrystusa. W adoracji Najświętszego 
Sakramentu uwielbiamy Chrystusa umęczonego za całą ludzkość i złożonego do grobu, aby później w 
sprawowanej liturgii Wigilii Paschalnej dać wyraz swej wierze w Jego Zmartwychwstanie. Celebracją 
tą rozpoczyna się świętowanie Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Liturgia Wigilii Paschalnej 
stanowi najważniejszą celebrację w ciągu całego roku liturgicznego, gdyż jej sprawowanie upamiętnia 
świętą noc zmartwychwstania Pana. Centralnym tematem bogatej w symbole liturgii wigilii Paschalnej 
jest rozważanie misterium paschalnego Jezusa ze śmierci do życia, z ciemności do światła. W ten 
sposób Kościół świętuje zwycięstwo Chrystusa nad grzechem oraz narodziny człowieka do nowego 
życia. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jest uznawana za najważniejsze święto. Jest 
zwieńczeniem Triduum Paschalnego i dniem rozpoczynającym okres wielkanocny. Mszał polski 
nazywa ją Niedzielą Wielkanocną Zmartwychwstania Pańskiego. Jest ona symbolem zwycięstwa 
Jezusa nad śmiercią i odrodzenia się do nowego życia. Te święte dni są dla nas najważniejsze w roku. 
Na upamiętnianych w nich wydarzeniach opiera się cała nasza wiara.  Bez nich nie da się zrozumieć 
siebie jako chrześcijanina, nie sposób pojąć świętowania niedzieli, sprawowania sakramentów, sensu 
cierpienia, ani ostatecznego celu i sensu życia. 
RUCHY I STOWARZYSZENIA: 
1. SŁUŻBA LITURGICZNA 
2. SCHOLA PARAFIALNA 
3. ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM 
      - w każdą środę o g. 18.30 
4. GRUPA MŁODZIEŻOWA 
„PRZYJACIELE JEZUSA”  
       - w każdy piątek o g. 19.00 
5. WSPÓLNOTA MODLITWY 
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO  
      -w każdy piątek po Mszy Św. wieczornej 
6. WSPÓLNOTA ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
   z Lubawy, Tuszewa i Fijewa - w każdą 
pierwszą środę m-ca po Mszy Św. Wieczornej    
z Mortąg - w każdy pierwszy czwartek m-ca o 
godz. 16.30 
7. KOŚCIÓŁ DOMOWY 
Krąg Rodzin z Tuszewa – raz w m-cu w dniu 
ustalonym wcześniej 

W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ: 
CHRZTY odbywają się w czwartą sobotę miesiąca na 
Mszy Św. o godz.17.00. Kajetan Ossowski, Laura 
Mroczek, Jędrzej Opałka, Kacper Sosnowski, Marcin 
Muszyński, Igor Ankowski, Iwo Szefler, Bartosz Kuhn, 
Nikola Kraśnicka 
BIERZMOWANIE odbywa się raz w roku. We wrześniu 
młodzież trzeciej klasy gimnazjum rozpoczyna na 
katechezie szkolnej przygotowanie do przyjęcia tego 
sakramentu. Młodzież wraz z rodzicami spotyka się raz w 
miesiącu na wieczorach skupienia w kościele, a 
bezpośrednio przed otrzymaniem sakramentu poznaje 
owoce Ducha Świętego. Bierzmowanie odbyło się 20 
marca 2013r.  
ŚLUBY – zapowiedzi na tablicy ogłoszeń  
POGRZEBY  A.Zedlewska ,B.Raduszewska, 
E. Giziński, Z. Gajewski        Dobry Jezu, a nasz Panie, daj 
Im wieczne spoczywanie 
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ADRES: 
Ul. Kupnera 22 
14-260 Lubawa 
Tel. (0-89) 645 39 60 
 
ODPUST: 
1.Narodzenie św. 
  Jana Chrzciciela 
  24 czerwca 
2.Michała Archanioła 
  29 września 
 
MSZE ŚWIĘTE: 
Dni powszednie 
7.00 i 17.00 
Niedziele i święta 
8.00 10.30 12.00 17.00 
święta „zniesione” 
7.00   9.00     17.00 

 ADORACJA  
 NAJŚWIĘTSZEGO 
 SAKRAMENTU: 
 Czwartek 15.00 – 17.00 
 
SAKRAMENT 
 POJEDNANIA: 
 Czwartek 15.00-17.00 
 i przed każdą Mszą Św. 
 
NABOŻEŃSTWA: 
 
- NOWENNA DO MB 
  NIEUSTAJĄCEJ 
POMOCY 
  środa godz. 17.00 
 
- DO MIŁOSIERDZIA 
  BOŻEGO 
  piątek  godz. 17.00 
 
-DO NAJŚW. SERCA P. 
JEZUSA, MSZA ŚW. Z 
MODLITW Ą O 
UZDROWIENIE i 
BŁOGOSŁAWIE ŃSTWO  
LOURDESKIE 
p-szy piątek godz.17.00 
 
- PIERWSZYCH SOBÓT 
  MIESIĄCA 
  p-sza sobota  godz. 6.30 
  
-KU CZCI BŁ. JP II  
Z UCZCZENIEM 
RELIKWII  
16 dzień m-ca godz.17.00 
 
KANCELARIA 
 PARAFIALNA 
CZYNNA 
 15.30 - 16.30 
oprócz czwartku 
i po każdej Mszy Św. 
 
Redakcja gazetki zaprasza 
chętnych do współpracy. 
Kontakt z księdzem 
proboszczem. 
 

PRZECZYTAŁEŚ – 
PODAJ DALEJ 
 

Za złożone 
dobrowolne ofiary: 

 
BÓG ZAPŁAĆ! 

 


