
  

  

  

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 
Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu  
(Dz 10, 34a. 37-43) 

Czytanie z Dziejów Apostolskich  

Gdy Piotr przybył do domu centuriona w 
Cezarei, przemówił: „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, w Jego imię otrzymuje 
odpuszczenie grzechów”. 

Oto Słowo Boże.  

PSALM RESPONSORYJNY 
W tym dniu wspaniałym wszyscy się 
weselmy 

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, 
bo Jego łaska trwa na wieki. 
Niech dom Izraela głosi: 
„Jego łaska na wieki”. 

W tym dniu wspaniałym wszyscy się 
weselmy 

Prawica Pana wzniesiona wysoko, 
prawica Pańska moc okazała. 
Nie umrę, ale żył będę 
i głosił dzieła Pana. 

W tym dniu wspaniałym wszyscy się 
weselmy 

Kamień odrzucony przez budujących 
stał się kamieniem węgielnym. 
Stało się to przez Pana 
i cudem jest w naszych oczach. 

W tym dniu wspaniałym wszyscy się 
weselmy 
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DRUGIE CZYTANIE 
Wyrzućcie stary kwas  (1 Kor 5, 6b-8) 

Czytanie z Listu świętego Pawła 
Apostoła do Kolosan 
Bracia: 

Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe 
ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary 
kwas, abyście się stali nowym ciastem, 
jako że przaśni jesteście. 

Chrystus bowiem został złożony w ofierze 
jako nasza Pascha. 

Tak przeto odprawiajmy nasze święto nie 
przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i 
przewrotności, lecz na przaśnym chlebie 
czystości i prawdy. 

Oto Słowo Boże. 
 

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. 
Mario, 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. 

 
ŚPIEW PRZED  EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Chrystus został ofiarowany jako 
nasza Pascha. 
Odprawiajmy nasze święto w Panu. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
 
EWANGELIA 
Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego   

(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 miłował, 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.  



HOMILIA BENEDYKTA XVI
 
Drodzy bracia i siostry! 

«Chrystus (...) został złożony w ofierze jako nasza Pascha» (1 Kor 5, 7). W tym dniu 
rozbrzmiewają słowa św. Pawła, których wysłuchaliśmy jako drugie czytanie, będące 
urywkiem Pierwszego Listu do Koryntian. Tekst ten powstał przed upływem niespełna 
20 lat od śmierci i zmartwychwstania Jezusa, a jednak — co jest typowe dla niektórych 
wypowiedzi Pawłowych — w zadziwiającej syntezie wyraża już pełną świadomość 
nowości chrześcijaństwa. Głównym symbolem historii zbawienia — barankiem 
paschalnym — jest tu Jezus, nazwany właśnie «naszą Paschą». Obchody Paschy 
żydowskiej, upamiętniającej wyzwolenie z niewoli egipskiej, przewidywały złożenie w 
ofierze każdego roku baranka — jednego baranka przez każdą rodzinę, jak nakazywało 
prawo Mojżeszowe. W swojej męce i śmierci Jezus objawia się jako Baranek Boży 
«złożony w ofierze» na krzyżu, żeby zgładzić grzechy świata. Został zabity właśnie w 
porze, kiedy zgodnie ze zwyczajem składano ofiarę z baranków w świątyni 
jerozolimskiej. Sens tej swojej ofiary ukazał podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy — pod 
postaciami chleba i wina — sam zajął miejsce rytualnych pokarmów spożywanych w 
żydowską Paschę. Tak więc możemy naprawdę powiedzieć, że Jezus dopełnił tradycji 
dawnej Paschy i uczynił z niej «swoją» Paschę. 

W świetle tego nowego znaczenia święta Paschy można pojąć także, co św. Paweł 
rozumie przez «przaśny chleb». Apostoł nawiązuje do dawnego zwyczaju żydowskiego, 
zgodnie z którym z okazji Paschy należało usunąć z domu nawet najmniejsze okruchy 
chleba na zakwasie. Z jednej strony było to upamiętnienie tego, co uczynili przodkowie 
w chwili ucieczki z Egiptu: opuszczając pospiesznie ów kraj, zabrali ze sobą tylko 
niewyrośnięte podpłomyki. Zarazem jednak «przaśny chleb» był symbolem 
oczyszczenia — pozbycia się tego, co stare, aby zrobić miejsce nowemu. Teraz — 
wyjaśnia św. Paweł — także ta pradawna tradycja zyskuje nowe znaczenie, począwszy 
właśnie od nowego «wyjścia», jakim jest przejście Jezusa ze śmierci do wiecznego 
życia. A skoro Chrystus, jako prawdziwy Baranek, poświęcił samego siebie za nas, to 
my, Jego uczniowie — dzięki Niemu i przez Niego — również możemy i powinniśmy 
być «przaśni» jak «nowe ciasto», wolni od wszelkich pozostałości starego zaczynu 
grzechu: w naszych sercach nie ma miejsca na jakąkolwiek złośliwość i nieprawość. 

«Przeto odprawiajmy święto (...) na przaśnym chlebie czystości i prawdy». Drodzy 
bracia i siostry, dajmy się zachęcić Apostołowi; otwórzmy się na Chrystusa — który 
umarł i zmartwychwstał — aby nas odnowił, aby usunął z naszych serc truciznę grzechu 
i śmierci i napełnił je życiodajną limfą Ducha Świętego — życiem Bożym i wiecznym. 
Jakby odpowiadając na słowa Apostoła, śpiewaliśmy w wielkanocnej sekwencji: 
«Scimus Christum surrexisse a mortuis vere — Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud 
prawdziwy». Tak! Właśnie to jest głównym elementem naszego wyznania wiary; to jest 
okrzyk zwycięstwa, który nas wszystkich dziś jednoczy. A jeśli Jezus zmartwychwstał, 
a zatem żyje, któż może nas od Niego oddzielić? Któż może nas pozbawić Jego miłości, 
która zwyciężyła nienawiść i pokonała śmierć? 

 



 

Niech orędzie paschalne szerzy się w świecie wraz z radosnym śpiewem Alleluja. 
Śpiewajmy je ustami, śpiewajmy je przede wszystkim sercem i życiem, stylem życia 
«przaśnym», czyli prostym, pokornym i obfitującym w dobre uczynki. «Surrexit 
Christus spes mea: / precedet vos in Galileam — Zmartwychwstał już Chrystus, Pan 
mój i nadzieja, a miejscem spotkania będzie Galileja». Zmartwychwstały poprzedza nas 
i towarzyszy nam na drogach świata. On jest naszą nadzieją, On jest prawdziwym 
pokojem świata. Amen! 

  
OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

1. Przeżywamy największe święto w ciągu Roku Liturgicznego – Wielkanoc. 
Święto to przeżywamy jako oktawę, czyli 8 dni do przyszłej Niedzieli 
Miłosierdzia Bożego włącznie. 

2. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. zostaną odprawione  jak w każdą 
niedzielę.  

3. We czwartek Msza św. wieczorna z udziałem Kościoła Domowego. 

4. We czwartek o godz. 20:00 zapraszamy na adorację Najświętszego 
Sakramentu z indywidualnym błogosławieństwem, zakończoną Apelem 
Jasnogórskim.  

5. W najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych.  

6. Życzymy Parafianom i Gościom oraz wszystkim wierzącym, aby Chrystus 
chwalebnie zmartwychwstały rozproszył ciemności naszych serc i umysłów.  
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