
 

 

 

 

 

 

SŁOWO BOŻE        

CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH 
(Dz 10,34a.37-43) 

Gdy Piotr przybył do domu centuriona w 

Cezarei, przemówił: Przekonuję się, że Bóg 

naprawdę nie ma względu na osoby. Wiecie, co 

się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, 

po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę 

Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił 

Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z 

Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając 

wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my 

jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w 

ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, 

zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go 

trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie 

całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio 

przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli 

i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam 

rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że 

Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. 

Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto 

w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje 

odpuszczenie grzechów. 

 

REFREN: W tym dniu wspaniałym wszyscy 

się weselmy (Ps 118,1-2.16-17.22-23) 

 

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, 

bo Jego łaska trwa na wieki. 

Niech dom Izraela głosi: 

Jego łaska na wieki. 

 

Prawica Pana wzniesiona wysoko, 

prawica Pańska moc okazała. 

Nie umrę, ale żył będę 

i głosił dzieła Pana. 

 

Kamień odrzucony przez budujących 

stał się kamieniem węgielnym. 

Stało się to przez Pana 

i cudem jest w naszych oczach. 

CZYTANIE Z LISTU DO KOLOSAN (Kol 

3,1-4) 

Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z 

martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie 

przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. 

Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na 

ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest 

ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże 

Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim 

ukażecie się w chwale. 

SEKWENCJA 

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary 

Składają jej wierni uwielbień swych dary. 

Odkupił swe owce Baranek bez skazy, 

Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. 

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, 

Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy. 

Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała? 

Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. 

Żywego już Pana widziałam, grób pusty, 

I świadków anielskich, i odzież, i chusty. 

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i 

nadzieja, 

A miejscem spotkania będzie Galilea. 

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud 

prawdziwy, 

O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy. 

ALLELUJA, ALLELUJA (1 Kor 5,7b-8a) 

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. 

Odprawiajmy nasze święto w Panu. 

 

Z EWANGELII WG ŚW. JANA (J 20,1-9) 

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym 

rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria 
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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. 
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Myśli na niedzielę…   Biegli oni obydwaj… 
Wielkanoc jest czasem nie tylko wytchnienia (odpoczynku), ale także niezwykle radosnej 
modlitwy. Już sam fakt, że we mszy rezurekcyjnej uczestniczą także ci, którzy bardzo rzadko 
są na Eucharystii, obliguje nas do tego, abyśmy ze słowem dotarli do wielu. Są kaznodzieje, 
którzy chcą dotrzeć do wszystkich. To oczywiście błędne założenie; pragnąc „nawrócić 
wszystkie serca i przemienić cały świat”, gubią oni radość wielkanocnego poranka. Młodszy 
Jan przybył pierwszy do grobu, ale nie miał tej wiary, odwagi i doświadczenia, którymi 
obdarzony był Piotr. Musiał więc poczekać na starszego, aby wspólnie z nim doświadczyć 
tajemnicy pustego grobu. Przedziwny jest ów bieg obydwu apostołów… 

Biegniemy więc naprzeciw Chrystusowi zmartwychwstałemu, jakbyśmy chcieli Go 
wyprzedzić, zanim uda się do Galilei. Chcemy bowiem szybciej ujrzeć Jego święte oblicze. 
Jesteśmy przecież adwentowi, tęsknimy za paruzją. 
Pamietajmy, że  radość zmartwychwstania Pana, objawia się w codziennym życiu: we 
wspólnej modlitwie, wzajemnym odnoszeniu się do siebie, obdarzaniu się uczuciami, 
pomaganiu sobie we wszelkich pracach, wspólnym odpoczynku. 
 „Idźcie i głoście”. Program duszpasterski Kościoła w Polsce 

KOLEKTA z niedzieli 09.04.2017 
Grupa polska    7327,50  DKK 
Grupa duńska 4056,50 DKK  
Grupa angielska 6062  DKK 

Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane  
na potrzeby naszej Parafii. 

GRUPA PODAJ DALEJ  

Następne spotkanie 24.04 

TEMAT: Koniec świata 
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Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po 
Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą 
Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw 
Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a 
potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę 
Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził 
to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry 
Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego 
Kościoła. 

Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Jezusa, 
które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: 
Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem 

Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla 
wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności 
miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do 
źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi 
zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które 
płyną łaski (Dz. 699). W wielu objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce święta w 
kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i 
obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i 
kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez 
przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w 
postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z 
wnętrzności [Moich] dla pociechy świata całego (Dz. 1517) – powiedział Pan Jezus do Siostry 
Faustyny. 
Istotą nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia jest postawa ufności wobec Pana Boga, która jest 
biblijną postawą wiary, zawierzenia Bogu, co w praktyce oznacza pełnienie Jego woli zawartej w 
przykazaniach, obowiązkach stanu, 
błogosławieństwach i radach ewangelicznych, czy też w 
rozpoznanych natchnieniach Ducha Świętego. Drugim 
istotnym warunkiem tego nabożeństwa jest postawa 
miłosierdzia wobec bliźnich, która sprawia, że 
nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego nie jest tylko 
dewocją, ale wymaga kształtowania w sobie 
ewangelicznej postawy czynnej miłości wobec ludzi. 
Dopiero na tym fundamencie – ufności wobec Boga i 
miłosierdzia względem bliźnich – wznoszą się nowe 
formy kultu, które Pan Jezus przekazał Siostrze 
Faustynie. Należą do nich: 

 obraz Chrystusa z podpisem: Jezu, ufam Tobie,  

 święto Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po 
Wielkanocy,  

 Koronka do Miłosierdzia Bożego,  

 Godzina Miłosierdzia g. 15.00 

  i szerzenie czci Miłosierdzia.  
 



 
NIEDZIELA WIELKANOCNA - 16 kwietnia 2017 

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

1. Miłość ostatecznie zwycięża śmierć. Przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość Zbawiciela i 

jej doświadczajmy. Ogarnięci Bożą miłością dzielmy się tym darem z naszymi braćmi. Potrzeba 

bowiem tej miłości w każdym wymiarze naszego życia, zwłaszcza społecznym i narodowym. 

Współczesność ciągle  domaga się od nas świadectwa, że rzeczywiście tylko na Chrystusie i Jego 

zwycięstwie nad wszelkim złem, na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości 

można budować lepszą przyszłość.   

 

2. Korzystając z okazji, serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby liturgia 

w czasie Triduum Paschalnego miała piękną i godną oprawę.  

 

3. Dziś Msze Święte jeszcze o godz. 12:00 i 17:30 w kościele pw. Św. Antoniego. Jutro drugi dzień 

świąt – Poniedziałek Wielkanocny. Pamiętajmy, że nasza radość i cała przedświąteczna krzątanina 

miały swój cel przede wszystkim w wydarzeniach męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. 

Zadbajmy o nasz udział w świątecznej Mszy Świętej. Będziemy je jutro sprawować o godz. 12:00. 

Nie będzie Mszy Św. w kościele pw. Św. Antoniego. Zachęcam także, o ile to możliwe, do 

uczestnictwa we Mszy Świętej w środę 19 kwietnia o godz. 18:30 połączonej z Nabożeństwem 

do Bożego Miłosierdzia.  

 

4. W piątek – 21 kwietnia o godz. 17:00 w bibliotece odbędzie się obowiązkowe spotkanie 

wszystkich kandydatów do Bierzmowania wraz ze swymi rodzicami. Będzie to bezpośrednie 

przygotowanie, dlatego nie może nikogo zabraknąć. 

 

5. W przyszłą niedzielę – drugą niedzielę Wielkanocy, czyli niedzielę Miłosierdzia Bożego, 

rozpocznie się Tydzień Miłosierdzia. Dobrym przygotowaniem do tej niedzieli będzie codzienne 

odmawianie Koronki do miłosierdzia Bożego. Pamiętajmy, że nabożeństwo do miłosierdzia Bożego 

nierozerwalnie łączy się z osobą św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Święty Jan Paweł II powiedział o 

niej: „Ta prosta zakonnica przybliżyła Polsce i światu paschalne orędzie Jezusa Miłosiernego. 

6. Po mszy św. oczywiście dzisiaj nie ma kawy. 

 

 

Niedziela ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE „A” - 16 IV 2017 

16 IV 2017 Dz 10,34a.37-43; Ps 118,1-2.16-17.22-23; Kol 3,1-4 ,  J 20,1-9 l 

17 IV 2017 Dz 2,14.22-32; Ps 16,1-2.5.7-11; Ps 118,24; Mt 28,8-15 

18 IV 2017 Dz 2,36-41; Ps 33,4-5.18-20.22; Ps 118,24; J 20,11-18 

19 IV 2017 Dz 3,1-10; Ps 105,1-4.8-9; Ps 118,24; Łk 24,13-35 

20 IV 2017 Dz 3,11-26; Ps 8,2.5-9; Ps 118,24; Łk 24,35-48 

21 IV 2017 Dz 4,1-12; Ps 118,1.4.22-25; Ps 118,24; J 21,1-14 

22 IV 2017 Dz 4,13-21; Ps 118,1.14-16.18.21; Ps 118,24; Mk 16,9-15 


