
 

Niedziela Zmartwychwstania - 12 kwietnia 2020 r. 

EWANGELIA (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. 
 

KOMENTARZ 
 

„W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy!” Te radosne 

słowa rozbrzmiewają dzisiaj w naszych sercach. Pan powstał z 

martwych, śmierć nie ma już nad nim władzy. Jezus zmartwychwstał i 

żyje! To największa prawda naszej wiary, która ogłasza, że po śmierci 

będzie zmartwychwstanie i życie wieczne! Ten, który umarł, żyje! My, 

którzy kiedyś umrzemy, żyć będziemy! Przez chrzest jesteśmy zanurzeni 

w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. 

Maria Magdalena, gdy przyszła do grobu i zobaczyła, że jest pusty,  



 

bez zwłoki pobiegła do Apostołów: Piotra i Jana, którzy natychmiast 

przybiegli do grobu. Maria Magdalena na widok pustego grobu nie 

wybucha radością. To raczej wzmagało jej smutek i cierpienie, bo 

przywoływało bolesne wspomnienia z Wielkiego Piątku. Zaś Szymon 

Piotr, gdy przybiegł do grobu, wszedł i zobaczył całun, którym owinięte 

było ciało. Zobaczył znaki, ale nie zobaczył jeszcze Zmartwychwstałego 

Jezusa. Potem przyszedł Jan i widząc to samo, zobaczył najwięcej: 

„ujrzał i uwierzył” – jak mówi Ewangelia.  

Dlaczego Maria Magdalena i Piotr, gdy ujrzeli te same znaki, od 

razu nie uwierzyli, tak jak Jan? Co im przeszkadzało, że nie zobaczyli i 

nie uwierzyli w żywego Jezusa? Co nam dzisiaj przysłania wzrok, że 

często nie widzimy Zmartwychwstałego Pana w naszym codziennym 

życiu? Może to cierpienie, krzyż, małe dramaty, które zasłaniają 

Chrystusa. Może to jakiś człowiek, mój egoizm, moje lęki, czy 

niezdolność do miłości. Może tym wszystkim, co  mnie zniewala, z czym 

sobie nie radzę, obarczam odpowiedzialnością Boga i Jego obwiniam za 

swoje trudności i cierpienia.  

Te znaki, poprzez które nie potrafimy się przedrzeć, często 

skupiają naszą uwagę. Zasłaniają rzeczywistość duchową, przysłaniają 

Zmartwychwstałego Chrystusa. Zatrzymywanie się na znakach, 

symbolach, zatrzymywanie się na tym, co zewnętrzne, zmysłowe, co 

dotykalne i widzialne ogranicza widzenie tego, co najważniejsze. Celem 

nie jest pusty grób, chusty czy nawet krzyż. To są tylko narzędzia. Celem 

jest Ten, który zwyciężył śmierć i zmartwychwstał.  

Prośmy Chrystusa, byśmy nie zatrzymywali się na pustym grobie, 

ale zobaczyli i uwierzyli w żywego Boga.  

Proboszcz 

Oktawa Wielkiej Nocy 

Niedziela Wielkanocna otwiera okres pięćdziesięciu dni, który 

nazywamy Okresem Wielkanocnym. Ponieważ cud Zmartwychwstania 

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. Obchodzi się je jako Uroczystości 

Pańskie, mają więc charakter bardzo uroczysty. Dlatego w Oktawie 

Wielkanocy nie obowiązuje post w piątek. Teksty liturgiczne i biblijne 

wszystkich dni oktawy nawiązują bezpośrednio do wydarzenia 

zmartwychwstania Jezusa i jego konsekwencji dla nas. Znajdujemy także 



 

wyraźne odniesienia do sakramentu chrztu i tego, co staje się udziałem 

każdego ochrzczonego. 

Ostatnim dniem oktawy jest Biała Niedziela, pełna nazwa tej 

niedzieli brzmi „niedziela po zdjęciu białych szat”. Nowoochrzczeni 

pierwszy raz przychodzili do Kościoła w zwykłym odzieniu i zajmowali 

miejsca wśród innych wiernych. Tej niedzieli w Ewangelii słyszymy o 

Kościele, który gromadzi się „po ośmiu dniach” (J 20,26), tak samo, jak 

w dniu zmartwychwstania. Słyszymy także historię Apostoła Tomasza, 

który uwierzy, ponieważ dostrzega i dotyka boku Zmartwychwstałego. 

Coraz częściej tę „Białą Niedzielę” zaczyna nazywać się „Niedzielą 

Miłosierdzia”, właśnie od tego „sprawdzonego” przez Tomasza boku 

Chrystusa, z którego w chwili śmierci „natychmiast wypłynęła krew i 

woda”. 

 

Św. Jan Paweł II - Orędzie wielkanocne "Urbi et orbi" - 1979 r. 
 

Fragment 
 

„Dzisiaj, razem z całym Kościołem, powtarzamy te słowa ze 

szczególnym wzruszeniem. Powtarzamy je z tą samą wiarą, z jaką - 

właśnie w tym dniu były wypowiedziane po raz pierwszy. Wypowiadamy 

je z tą samą pewnością, jaką w to zdanie wkładali naoczni świadkowie 

zdarzenia. Nasza wiara powstaje z ich świadectwa, a świadectwo 

zrodziło się z widzenia, ze słyszenia, z bezpośredniego spotkania, z 

dotknięcia rąk, nóg i ze stwierdzenia przebicia. 

Świadectwo zrodziło się z faktu; tak, trzeciego dnia Chrystus 

zmartwychwstał. Dzisiaj powtarzamy te słowa z całą prostotą, ponieważ 

one pochodzą od ludzi prostych.  

Oto Dzień powszechnej nadziei. Dzień, w którym wokół 

Zmartwychwstałego skupiają się i łączą wszystkie ludzkie cierpienia, 

rozczarowania, upokorzenia, krzyże, naruszona godność ludzka. 

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.” 
 



 

Świąteczne życzenia 
 

Drodzy Parafianie! 
 

„O dniu radosny, pełen chwał 

Dziś Jezus Chrystus z grobu wstał, 

Nam z martwych wstania przykład dał. Alleluja!” 
 

Razem ze św. Tomaszem wyznajemy: „Pan mój i Bóg mój”  

i dotykamy z wiarą ran Zmartwychwstałego Jezusa. 

Życzymy Wam wszystkim,  

aby Chrystus zwyciężający grzech i śmierć 

dał moc Ducha Świętego  

w codziennych trudach, lękach i zmaganiach.  

Niech Pan napełni Was swoim błogosławieństwem  

i wspiera w czynieniu dobra i miłości. 
 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

 

• W tym tygodniu przeżywamy Oktawę Zmartwychwstania Pańskiego 

i w związku z tym, w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od 

pokarmów mięsnych.  

• W Poniedziałek Wielkanocny porządek Mszy św. jak w każdą 

niedzielę: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 13.00; 18.30; 20.00.  

• Za tydzień w niedzielę o godz. 15.00 Msza św. do Miłosierdzia 

Bożego. W ramach przygotowania do Niedzieli Miłosierdzia Bożego 

zachęcamy do indywidualnego  odmawiania Koronki i Nowenny do 

Miłosierdzia Bożego. 

• Pamiętajmy, że ciągle obowiązuje w kościele ograniczenie 

obecności, maksymalnie do 5 osób jednocześnie.  
 

 

Cytaty z dzienniczka Siostry Faustyny 

Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. 

Obiecuję także, już tu na ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, 

a szczególnie w godzinę śmierci. Ja Sam bronić ją będę jako Swej 

chwały. (Dz 48) 

O życie szare i monotonne, ile w tobie skarbów. Żadna godzina 

nie jest podobna do siebie. Szarzyzna i monotonia znikają, kiedy patrzę 

na wszystko okiem wiary. (Dz 62) 


