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  Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

 
 

Chrystus Zmartwychwstał!  Alleluja! 
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  Pierwsze czytanie                                                                   Dz 10,34a-37-43 
  Czytanie z Dziejów Apostolskich  

    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.                         

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.   

                                                                                                                                                                                                                                                         

Drugie czytanie                                                                                 Kol 3,1-4     

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan                                                                                             

   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. 

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.   

                                                                                                                                                                   

 

Ewangelia                                                                                                                           J 20,1-9 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana 

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.  

 

                                                                                                     Oto Słowo Pańskie.  
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Rozważanie 

Współczesny człowiek czego nie zobaczy, w to nie uwierzy. W wymiarze wiary potrzeba także 

obrazów i symboli, które przykuwają uwagę i zwiążą ludzką świadomość i uczucia z tym, który 

jest żywy i Niewidzialny. Potrzebujemy zobaczyć by bardziej uwierzyć, by "trwać mocnymi w 

wierze". Bóg także posługuje się obrazami i symbolami. Sam stał się widzialny w osobie Jezusa 

Chrystusa. Przyjął ludzkie ciało. Jego gesty miłości i miłosierdzia były widzialne i dostrzegalne. 

Jego słowa były w harmonii z tym co czynił. W sposób widzialny umarł na krzyżu i widzialnie go 

pochowano w grobie. Dalej stajemy przed "wielką tajemnicą naszej wiary". Nikt z ludzi nie widział 

na własne oczy cudu zmartwychwstania. Żadna z Ewangelii nie podaje dokładnego opisu tego co 

się stało z Jezusem po złożeniu Go do grobu. Medytując jednakże spotkanie Zmartwychwstałego z 

apostołami, kobietami lub innymi uczniami, co będzie nam dane czynić przez całą Oktawę 

Zmartwychwstanie, nie trudno zauważyć, że Chrystus ukazywał się w widzialnej postaci i 

posługiwał się wieloma symbolami i znakami. W ten sposób umacnia ich wiarę. Ewangelia dziś 

proklamowana zaprasza do tego by "zobaczyć" i "uwierzyć". Widzimy zatem Marię Magdalenę, 

która udawszy się do grobu "zobaczyła kamień odsunięty od grobu". Odsłonięty kamień odsłania 

coś nowego. W rozumieniu Ojców Kościoła, może być to odniesienie do historii patriarchy Jakuba, 

który odsunął kamień, aby odsłonić dostęp do wody, która zaspokoiła jego pragnienie i tych, którzy 

z nim byli. Może to być także symbolizm o zewnętrznym znaczeniu Pisma, które należy odstawić 

by człowiek mógł wejść w jego głąb. Jest to na pewno zaproszenie do przejścia od zewnętrzności 

do wewnętrzności, od litery do ducha, od śmierci do życia. Podobnie Piotr i drugi uczeń, zobaczyli 

i uwierzyli. Ujrzeli "płótna" i "chustę". Płótna leżały w grobie nieuporządkowanie, natomiast chusta 

była oddzielnie zwinięta i położona. Płótna wiążą się ze śmiercią i są odłożone na bok. Chusta 

natomiast może być zinterpretowana jak rzecz kogoś, kto jedynie spał w tym miejscu - jest zatem 

symbolem życia. Każdy z nas jest zaproszony by "zobaczyć" i "uwierzyć". Odkrycie, że Jezus jest 

żywy i żyjący sprawia, że ludzkie życie nabiera innego sensu i wymiaru. Szczególnym objawieniem 

osoby żyjącego Pana jest nasza codzienność. Jezus posługuje się nią, która dzięki temu staje się 

symbolem Jego obecność. Jezus obecny w każdym ludzkim wydarzeniu, zaprasza do wiary w Niego 

i wiary Jemu. 

 

 

 

  Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja! 

            Wielkanoc to czas zwycięstwa Jezusa nad grzechem i 
śmiercią. Czas, w którym Jezus obdarowuje nas nowością życia. 
Czas, w którym wkraczamy w nowe życie, jak Chrystus powstał z 
martwych dzięki chwale Ojca. 

Życzymy, aby ten czas radości Wielkiej Nocy 
odnowił  ducha, odnowił nadzieję i zapalił w sercach miłość, 
abyśmy byli zdolni do dzielenia się tą miłością z naszymi braćmi i 
siostrami. 

 

    Radosnych, pełnych Bożego pokoju i 

błogosławieństwa  

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Dz 2, 14. 22b-32 

 

Ewangelia Mt 28, 8-15 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Dz 2, 36-41 

                                                             

Ewangelia J 20, 11-18 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Dz 3, 1-10 

 

 Ewangelia Łk 24, 13-35 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Dz 3, 11-26 
 

 Ewangelia Łk 24, 35-48 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Dz 4, 1-12 

 

 Ewangelia J 21, 1-14 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Dz 4, 13-21 
                                    

Ewangelia Mk 16, 9-15 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Dz 4, 32-35 

                            

2 czytanie 1 J 5, 1-6 

                                      

Ewangelia J 20, 19-31 
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Ogłoszenia parafialne 

• Bóg zapłać! wszystkim, którzy uczestniczyli w przygotowaniu Triduum Sacrum i Uroczystości 

Zmartwychwstania Pańskiego. Osobom sprzątającym bazylikę, s. Zakrystiance, Panu  

Wiesławowi i Tadeuszowi Krawczyńskim - za wykonanie doświetlenia prezbiterium w bazylice 

i w kaplicy nad Bramą Uściługską. 

• Nasz Parafialny Zespół „Caritas” przygotował 55 paczek dla potrzebujących. Bóg zapłać! 

osobom indywidualnym i dzieciom z placówek edukacyjnych Arka za zbiórkę i przekazanie 

darów.  

• Trwa Nowenna do Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy na nią codziennie przed Mszą św. 

wieczorną. 

• Taca z dnia dzisiejszego przeznaczona jest w całości na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II. Bóg zapłać!  

• W piątek ze względu na Oktawę Wielkanocy nie obowiązuje nas post. 

• Osoby, które chciałby dołączyć do chóru parafialnego, zapraszamy na próby do sali nr 3 w 

podcieniach w tę sobotę o godz. 17.00, w kolejne o 15.30. Jeśli pozwolą na to warunki 

epidemiologiczne.  

• W sobotę 10 kwietnia rozpocznie się wizytacja naszej parafii. Dokona jej ks. bp Adam Bab. O 

godz. 14.00 udzieli Sakramentu Bierzmowania młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 1, a o godz. 

15.30 Szkoły Podstawowej nr 5. O godz. 17.00 spotka się z Radą Parafialną, a o godz. 18.00 z 

katechetami. Następnie odbędzie rozmowy z każdym kapłanem indywidualnie. 

• Za tydzień Niedziela Miłosierdzia - szczególne święto dla Kościoła. Do publicznej czci będą 

wystawione relikwie św. Jana Pawła II i św. s. Faustyny i bł. Ks. Michała Sopoćki - Sług Bożego 

Miłosierdzia.  

• To drugi dzień wizytacji parafii przez ks. bpa Adama. Przez cały dzień Pasterz będzie głosił 

homilię. Po Mszy św. o godz. 9.00 w bazylice odbędzie się spotkanie z grupami duszpasterskimi: 

Odnowa Wolni w Chrystusie, Przyjaciele Oblubieńca, Rodzina Żywego Różańca, Legion Maryi, 

Rycerze Maryi, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Parafialny Zespół „Caritas”. 

• Podczas Mszy św. o godz. 12.00 ks. Proboszcz przedstawi sprawozdanie z życia duchowego i 

materialnego naszej wspólnoty. Po Eucharystii - spotkanie z Zespołem Synodalnym III Synodu 

Archidiecezji Lubelskiej. 

• O godz. 15.00 zapraszamy do bazyliki na Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 

• Po Mszy św. o godz. 16.00 ks. Biskup spotka się z duszpasterstwem młodzieży - Oazą, scholą 

młodzieżową, lektorami i starszymi ministrantami, grupą młodych Przyjaciół Oblubieńca oraz 

duszpasterstwem rodzin - Domowym Kościołem, Oazą Dorosłych, Poradnią Życia Rodzinnego. 

Msza św. o godz. 18.00 zakończy wizytację w naszej wspólnocie. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy obfitości Bożych łask, a Parafianom, Sympatykom i 

Gościom naszego sanktuarium szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej oraz 

bezpiecznego powrotu do domów. 
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Program wizytacji Parafii Narodzenia NMP Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej                                                        

  przez ks. bpa Adama Baba                                                                                        

w dniach 10 - 11.04.2021r.    

Sobota 10.04.2021 

13.00 - Spotkanie w domu chorego parafianina.  

14.00  i 15.30 Msza święta z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania    

17.00 - Spotkanie z Radą Parafialną –  sala różańcowa 

18.00 - Spotkanie z katechetami  –  sala nr 4   

19.30 - Indywidualne spotkania z kapłanami. 

 

Niedziela 11.04.2021 

7.00 - homilia  

9.00 - powitanie ks. Biskupa w drzwiach bazyliki: 

- kapłani i przedstawiciele Rady Parafialnej 

- po Mszy świętej spotkanie z grupami duszpasterskimi w bazylice ( Odnowa Wolni w Chrystusie, Przyjaciele 

Oblubieńca, Rodzina Żywego Różańca, Legion Maryi, Rycerze Maryi, Ruch Rodzin Nazaretańskich ( już 

głownie osoby samotne i starsze, Zespół Caritas) 

10.30 - Msza święta dla dzieci – schola dziecięca   

12.00 -  Msza święta za parafian. Chrzest. 

- sprawozdanie ks. Proboszcza z życia duchowego i materialnego parafii 

- po Mszy świętej spotkanie z Parafialnym Zespołem Synodalnym   

15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia. 

15.30 - wizyta w domu Sióstr Benedyktynek Misjonarek 

16.00 - Msza święta dla młodzieży   

- po Mszy świętej spotkanie z duszpasterstwem młodzieży ( Oaza, schola młodzieżowa, lektorzy i starsi 

ministranci, Przyjaciele Oblubieńca)  

- Duszpasterstwo rodzin Domowy Kościół, Oaza Dorosłych, Poradnia Życia Rodzinnego. 

18.00 - Msza święta – zakończenie wizytacji 

 

 


