
  

  

  

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 

Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa   
(Dz 3, 13-15. 17-19) 

Czytanie z Dziejów Apostolskich  

Piotr powiedział do ludu: 

„Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, 

Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę swego, 

Jezusa, wy jednak wydaliście Go i 

zaparliście się Go przed Piłatem, gdy 

postanowił Go uwolnić. Zaparliście się 

świętego i sprawiedliwego, a wyprosiliście 

ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście 

Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z 

martwych, czego my jesteśmy świadkami. 

Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w 

nieświadomości, tak samo jak przełożeni 

wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co 

zapowiedział przez usta wszystkich 

proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. 

Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby 

grzechy wasze zostały zgładzone”. 

Oto Słowo Boże.  

PSALM RESPONSORYJNY 

Wznieś ponad nami światłość Twoją, 

Panie 

Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, 

Boże, 

który wymierzasz mi sprawiedliwość. 

Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, 

zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją 

modlitwę. 

Wznieś ponad nami światłość Twoją, 

Panie 

Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan 

swego wiernego, 

Pan mnie wysłucha, gdy będę Go 

wzywał. 

Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, 

bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi 

żyć bezpiecznie. 

Wznieś ponad nami światłość Twoją, 

Panie 
 

DRUGIE CZYTANIE 

Chrystus jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy 

(1 J 2, 1-5a) 

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Jana 
Apostoła  

Najmilsi: 

Dzieci moje, piszę wam to dlatego, 

żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś 

zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca — 

Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On 

bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze 

grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również 

za grzechy całego świata. 
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Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli 

zachowujemy Jego przykazania. Kto 

mówi: „Znam Go”, a nie zachowuje Jego 

przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim 

prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w 

tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. 

Oto Słowo Boże. 
 
ŚPIEW  PRZED  EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma, 

niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz. 

Alleluja, alleluja, alleluja 
 
EWANGELIA 

Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma  

(Łk 24, 35-48) 

Słowa Ewangelii według świętego 

Łukasza  

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 

wątpliwości budzą się w waszych sercach? 

Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja 

jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: 

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 jadł 

wobec wszystkich. 

Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły 

słowa, które 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 głoszone 

będzie nawrócenie i odpuszczenie 

grzechów wszystkim narodom, począwszy 

od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami 

tego”. 

Oto Słowo Pańskie.  

HOMILIA ŚW. JANA PAWŁA II

Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie! Tymi słowami modli się Kościół w 

dzisiejszej liturgii. Prosi o światło Boże. Prosi o dar poznania Prawdy. Prosi o wiarę. 

Wiara jest poznaniem Prawdy, które powstaje ze świadectwa samego Boga. W centrum 

naszej wiary znajduje się zmartwychwstanie Chrystusa, przez które Bóg sam dał 

świadectwo Ukrzyżowanemu. Świadectwo Boga potwierdziło w zmartwychwstaniu 

prawdę Ewangelii, którą głosił Jezus z Nazaretu. On był naprawdę posłany przez Boga. 

I Boże jest słowo, które pochodzi z Jego ust. Kiedy dzisiaj, w trzecią niedzielę 

Wielkanocną, wołamy: „Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie” prosimy, by przez 

zmartwychwstanie Chrystusa odnowiła się w nas wiara, która oświeca drogi naszego 

życia i skierowuje je ku Bogu Żywemu. 

Równocześnie liturgia dzisiejszej niedzieli wskazuje nam, jak budowała się – i w 

dalszym ciągu buduje się – ta wiara, która, będąc prawdziwym darem Bożym, ma 

jednocześnie swój ludzki wymiar i kształt. Dla rozwijania ludzkiego wymiaru sam 



Chrystus wybrał wśród ludzi świadków zmartwychwstania. Tymi świadkami mieli 

zostać ci, którzy od początku związani z Nim byli jako uczniowie. Byli to ludzie, którzy 

osobiście znali Chrystusa, słuchali Jego słów, widzieli Jego czyny, przeżyli Jego śmierć, 

a następnie widzieli Go żywego i przebywali z Nim jako z żywym po 

zmartwychwstaniu. 

Kiedy ci ludzie, apostołowie i uczniowie Pana, po otrzymaniu Ducha Świętego, 

zaczęli publiczne nauczanie o Jezusie, powoływali się przede wszystkim na fakty 

ogólnie znane: „Wydaliście Go i zaparliście się Go publicznie przed Piłatem””. Od 

wydarzeń odnoszących się do śmierci Chrystusa mówca przechodzi do 

zmartwychwstania: „Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego 

my jesteśmy świadkami”. Piotr zabiera głos sam – ale jednocześnie mówi w imieniu 

całego kolegium apostolskiego.  

Od opisu wydarzeń apostoł przechodzi do egzegezy proroków. Do takiej egzegezy 

uczniowie Chrystusa zostali przygotowani przez Niego samego. Chrystus 

zmartwychwstały mówi do uczniów: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem, gdy 

byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co jest napisane o mnie w Prawie 

Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz 

będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie 

nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom począwszy od Jerozolimy. 

Wy jesteście świadkami tego”.  

Co to znaczy być chrześcijaninem? Znaczy: przyjmować w dalszym ciągu 

świadectwo apostołów, naocznych świadków. Znaczy: wierzyć ta sama wiarą, jaka 

powstała w nich dzięki czynom i słowom Pana Zmartwychwstałego. Pisze Apostoł Jan: 

„Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeśli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: 

„Znam go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto 

zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała”. Apostoł 

mówi o wierze żywej. Wiara jest żywa dzięki uczynkom, które są z nią zgodne. Są to 

uczynki miłości. Wiara jest żywa dzięki miłości Boga. Miłość wyraża się w zachowaniu 

przykazań. Tylko ten, kto swoją wiarę uzupełnia czynami, pozostaje w prawdzie. 

Apostoł zwraca się do adresatów swoje pierwszego listu czułym słowem „dzieci” i 

wzywa ich, „by nie grzeszyli”. Jednocześnie jednak pisze: „Jeśliby nawet ktoś 

zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On 

bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za 

grzechy całego świata”. Jan, apostoł i ewangelista, pod koniec pierwszego wieku, głosi 

tę samą prawdę, którą Piotr głosił wkrótce po wniebowstąpieniu Pańskim. Jest to 

prawda o nawróceniu i o odpuszczeniu grzechów mocą śmierci i zmartwychwstania 

Chrystusa. 

Co to znaczy być chrześcijaninem? Znaczy: przyjmować w dalszym ciągu 

świadectwo apostołów, naocznych świadków. Znaczy: wierzyć ta sama wiarą, jaka 

powstała w nich dzięki czynom i słowom Pana Zmartwychwstałego. Niech „pała serce”, 

ponieważ wiara nie może być tylko zimną kalkulacją umysłu. Winna być ożywiona 

miłością. Żywa dzięki czynom, w których wyraża się prawda objawiona przez Boga 

jako wewnętrzna prawda o człowieku. Wtedy również my będziemy dziedziczyli od 



Apostołów ich świadectwo. I my sami staniemy się świadkami Chrystusa. Być 

chrześcijaninem, to być także świadkiem Jezusa. 

 Wiara żywa kształtuje się jako dialog miedzy Bogiem Żywym i człowiekiem 

żywym; pewne wyrażenia z takiego dialogu znajdujemy w psalmie w dzisiejszej 

liturgii: „Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi 

sprawiedliwość. Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj 

moja modlitwę”, „Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał”.  

Drodzy Bracia i Siostry „Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, 

wsławił sługę Swego, Jezusa., Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy 

świadkami”. „O Panie, wznieś ponad nami światłość Twojego oblicza”. Amen.  
  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Kalendarz liturgiczny: 

We środę wspominamy św. Anzelma, biskupa i męczennika; w sobotę – św. 

Jerzego 

Piątek – Uroczystość św. Wojciecha biskupa i męczennika, głównego patrona 

Polski. W piątek, ze względu na uroczystość, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od 

pokarmów mięsnych.  

2. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej nabożeństwo do św. Józefa. Prośby i 

podziękowania do św. Józefa można składać do skrzynki intencji. Po tym 

nabożeństwie Apostolstwo trzeźwości zaprasza na Koronkę do Miłosierdzia 

Bożego.  

3. We wtorek o godz. 18:00 Msza św. za zmarłych wypominanych w naszym 

kościele w wypominkach rocznych. O godz. 18:30 Domowy kościół zaprasza na 

adorację Najświętszego Sakramentu do kaplicy.  

4. We czwartek – po Mszy św. wieczornej nabożeństwo do św. Rity. Prośby i 

podziękowania do św. Rity można składać do skrzynki intencji. Spotkanie kręgu 

biblijnego we czwartek o godz. 19:00 w sali domu parafialnego. 

5. W miniony poniedziałek  młodzież naszej parafii przyjęła sakrament 

bierzmowania. Otoczmy ich naszą serdeczną modlitwą. Módlmy się także za 

dzieci przygotowujące się do I spowiedzi i Komunii św.  
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