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powstał z martwych jako człowiek w uwielbionym ciele. Jezus Zmartwych
wstały żyje poza czasem i przestrzenią; Zmartwychwstał do ostatecznego
życia, które nie podlega prawom chemicznym i biologicznym i dlatego spo
tkania z Nim są „objawieniami” (chrystofanie). Dla Ewangelistów jest rze
czą bardzo trudną dać dokładny opis spotkań ze Zmartwychwstałym
Panem, bo trudno ludzkim językiem wyrazić ten radykalnie nowy rodzaj
egzystencji. Jezus nie jest po prostu Kimś po śmierci cudownie przywróco
nym do życia; żyje jak Ktoś nowy, a jednak ten sam. Zmartwychwstały Pan
przenosi uczniom także światło rozświetlające tajemnicę Jego Osoby i Jego
zbawczej misji.
Jak wyraźnie zaznacza Ewangelista Łukasz, uczestnikom tego spotka
nia ze Zmartwychwstałym Panem trudno uwierzyć w Jego obecność pośród
nich – a to pokazuje realizm tamtych spotkań. Zmartwychwstały Pan
oświeca umysły swoich uczniów, aby zrozumieli wszystkie prorocze zapowie
dzi dotyczące Mesjasza, a które wypełniły się w Jego Osobie i skłania ich
serca do uwierzenia w Niego – Zmartwychwstałego. Uczniowie mają być
głosicielami prawdy, że w imię Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmar
twychwstałego jest odpuszczenie grzechów i zbawienie dla wszystkich ludzi.
Sami uczniowie doświadczają zwycięskiej mocy Zmartwychwstałego Pana,
mają być też Jego świadkami, a nasza wiara opiera się także na ich świa
dectwie – uczestników spotkania ze Zmartwychwstałym Panem.
„Zmartwychwstały Chrystus czyni z życia człowieka nieustające święto” –
św. Atanazy (†373 r., biskup Aleksandrii, 5 razy skazany na wygnanie)
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Refleksja wielkanocna
W liturgii Kościoła od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Zesła
nia Ducha Świętego przeżywamy okres Wielkanocny. Te pięćdziesiąt dni ob
chodzi się z wielką radością jako jeden dzień świąteczny, co więcej, jako
„wielką niedzielę” (św. Atanazy †373). Niedziele tego okresu uważa się za
niedziele Wielkanocy i tak się je nazywa. Ten święty okres Wielkanocy ma
być dla nas okazją do głębszego wniknięcia w tajemnicę Zmartwychwstania
Pana i znaczenia tego kluczowego wydarzenia zbawczego dla naszego życia.
Poprzez swoje Zmartwychwstanie Pan Jezus potwierdza ostatecznie swe
zbawcze posłannictwo, w pełni ujawnia Kim jest: Panem życia i śmierci,
Zwycięzcą grzechu i wszelkiego zła! Prawda o tym, że On Ukrzyżowany –
Zmartwychwstał i Żyje, jest kamieniem węgielnym wiary Kościoła i funda
mentem naszej wiary. Chrystus nie jest dla nas tylko przeszłością, ale te
raźniejszością i przyszłością – On jest naszą nadzieją (por. 1Tm 1,1). Religia
chrześcijańska nie tłumaczy się bez Zmartwychwstania Chrystusa.
Daniel Rops, członek Akademii Francuskiej, wybitny historyk w swoim
dziele pt. „Dzieje Chrystusa” stwierdza, że: „Historia musi odrzucić chrze
ścijaństwo, albo przyjąć Zmartwychwstanie”. Wiara w Zmartwychwstanie
jest ostatecznie wiarą w to, że Bóg naprawdę jest i okazał się potężny.
„Zmartwychwstanie Chrystusa nie należy do przeszłości; zawiera żywotną
siłę, która przeniknęła świat” (papież Franciszek w Adhortacji „Evangelii
gaudium”). Duchowość chrześcijańska ze swojej istoty ma wymiar paschal
ny! Mamy być ludźmi Wielkanocy. Łaska, którą czerpiemy z wielkanocnych
misteriów, ma przynosić owoce w ciągu całego naszego życia. Przeżywany
obecnie przez nas czas Wielkanocy powinien wyróżniać się radosnym dzięk
czynieniem, bo dzięki misterium paschalnemu odzyskaliśmy utraconą god
ność dzieci Bożych i nadzieję zmartwychwstania. Zwycięski Chrystus
pozwala nam podnieść głowę i zacząć od nowa, bo trzeba nam każdego dnia
Msze święte w niedziele: 6, 7.30, 9 (radiowa), 10.30* (dla przedszkolaków), 10.30 (dla dzieci),
11.45 (suma), 13, 16, 19, 19* (dla studentów);
w dni powszednie: 6, 7, 7.30**, 8, 9, 12, 16.30**, 17**, 18, 19**
Spowiedź w niedziele: podczas każdej Mszy św.; w dni powszednie: 6  12, 17  19.30,
w I piątek miesiąca: 6  12, 15.30  19.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku: 9.30  16.30**
(oznaczenia miejsc: * w dolnym kościele, ** w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej)
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umierać dla wszystkiego, co nas
oddala od Boga, aby pozwolić Du
chowi Świętemu by nas przemie
niał.
„Nie
uciekajmy
przed
Zmartwychwstaniem Jezusa. (...)
Nic nie może być większe od Jego
życia, które pozwala nam iść na
przód” (papież Franciszek w Ad
hortacji „Evangelii gaudium”).
Warto też rozważyć zachętę
św. Josifa Wołockiego (†1515), któ
rego czci Wschód chrześcijański
(był mnichem, teologiem i refor
matorem religijnym): „Bądź synem
zmartwychwstania i życia wiecz
nego. Szukaj swojej ojczyzny i nie
ograniczaj swej drogi. Staraj się
iść... dotąd, dopóki nie osiągniesz
bram Miasta Niebieskiego”. Prze
żywany przez nas okres paschalny
ma swój specyficzny klimat ducho
wy, który tworzą: Słowo Boże –
a jako pierwsze czytanie mszalne
liturgia tych dni przynosi nam ko
lejne fragmenty Księgi Dziejów
Apostolskich, które ukazują po
czątek i rozwój Chrystusowego Ko
ścioła;
pieśni
wielkanocne,
a niektóre z nich pochodzą nawet
z XIV w.; paschalna aklamacja ra
dosnego uwielbienia Boga: „Alle
luja” – tak często wyśpiewywana
w tym czasie (dosłownie: „chwalcie
Jahwe”); a także znaki: paschał –
symbol Zmartwychwstałego, krzyż z czerwoną stułą – symbolizującą zwy
cięstwo Chrystusa i figura Zmartwychwstałego Pana.

Z Ewangelii św. Łukasza (Łk 24, 3548)
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa
przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich
i rzekł do nich: "Pokój wam!" Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą
ducha. Lecz On rzekł do nich: "Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpli
wości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja je
stem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak
widzicie, że Ja mam". Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz
gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich:
"Macie tu coś do jedzenia?" Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął
i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: "To właśnie znaczyły słowa, które
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mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co
napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach". Wtedy
oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: "Tak jest napisane:
Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego gło
szone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, po
cząwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego".

KOMENTARZ DO EWANGELII
Ewangelia tej niedzieli to opis kolejnej chrystofanii – a więc „objawie
nia” się Zmartwychwstałego Pana uczniom. Relacja ta jest kontynuacją opi
su spotkania Pana
Jezusa z uczniami
idącymi do Emaus.
Poznawszy
Zmar
twychwstałego Pana,
gdy zasiadł z nimi do
stołu i wziął chleb, od
mówił
błogosławień
stwo,
połamał
go
i dawał im („gest eu
charystyczny”), wraca
ją
do
Jerozolimy
i opowiadają Aposto
łom i innym zgroma
dzonym z nimi, co ich
spotkało w drodze
i jak poznali Pana
przy łamaniu chleba.
I oto teraz, sam Zmartwychwstały Pan staje pośród nich przynosząc im swój
pokój.
Pierwszym znakiem Zmartwychwstania był pusty grób! Ale wiadomość
o pustym grobie Pana nie była wystarczająca, aby uczniowie uwierzyli, że
Jezus Zmartwychwstał. Konieczna stała się Jego obecność i Jezus Zmar
twychwstały nawiązuje bezpośredni kontakt z uczniami przez dotyk i posi
łek. Nie jest duchem, ale Jego ciało ma już zupełnie inne właściwości;
Nabożeństwa
niedziela:
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
I czwartek miesiąca:
piątek:
sobota:

18.00 – Nabożeństwo Eucharystyczne
18.30 – Nabożeństwo do św. Wincentego a Paulo
17.30 – Nowenna do św. Judy Tadeusza
18.30 – Nabożeństwo do św. Józefa
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszej Krwi Jezusa
17.30 – Nowenna ku czci Świętego Jana Pawła II
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa
9.30 – Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej
Objawiającej Cudowny Medalik
I sobota miesiąca: 11.00 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

