
BIULETYN 

Parafia Rzymskokatolicka  p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Krakowie – Kurdwanowie 

 

Nr 16/138/2022 *    * 17 kwietnia 2022 
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

CHRYSTUS PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ.  ALLELUJA.  
 JEMU CHWAŁA I PANOWANIE PRZEZ WSZYSTKIE WIEKI.  ALLELUJA. 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

1. czytanie (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”. 
 
Psalm (Ps 118, 1-2. 16-17. 22-23) 

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 



2. czytanie (Kol 3, 1-4) 

Czytanie z Listu świętego Pawła 
Apostoła do Kolosan 

Bracia: Jeśliście 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 
ukryte jest 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. 
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. 

 

Alleluja, alleluja, alleluja 
Chrystus został ofiarowany jako 
nasza Pascha. 
Odprawiajmy nasze święto w Panu. 

Alleluja, alleluja, alleluja 
 

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 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.



HOMILIA 

Nie wiemy, kto odsunął kamień od grobu. Nie wiemy dokładnie, jak właściwie wyglądało 
zmartwychwstanie Jezusa z Nazaretu. Czy z nieba zszedł sam Ojciec, by chwycić swego 
Syna za rękę? Czy może Duch Święty jako gołębica lub pod inną postacią towarzyszył 
Jezusowi? Nie wiemy o tak wielu sprawach związanych z tym wydarzeniem. Nie o 
wiedzę jednak chodzi, ale o doświadczenie, o spotkanie. Czy jest ono możliwe? Spotkać 
Tego, który zmartwychwstał? Tak bez religijnych uniesień, sentymentów, 
racjonalizowania, tysiąca pytań i wątpliwości. Spotkać i uwierzyć? 
Czy spotkanie z kimś, kogo się nie widzi, jest prawdziwe? Jak słuchać kogoś, gdy ten 
mówi poza słowami? Jak wypowiedzieć modlitwę do kogoś, kogo się tylko domyślamy? 
I pośród tych wszystkich niepewności, zasłon, domysłów Kościół proklamuje radosne 
„Alleluja” i woła całym swym głosem: „Jezus Chrystus Zmartwychwstał!”. Ta Dobra 
Nowina głoszona jest na cały świat. Czy świat usłyszy?  
Pozostał skrótowy opis wydarzeń. Opis, który domaga się domysłów. To jednak nie 
przeszkadza, by Dobra Nowina o Zmartwychwstałym Synu Boga stała się misją Kościoła. 
W sprawozdaniu z pierwszego wieku czytamy zapis następującego świadectwa: „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” (Dz 10: 39-41). 
Wiara rodzi się z uczestnictwa. Świadectwo rodzi się z wiary. Głoszenie Dobrej Nowiny 
swój początek bierze z doświadczenia jej we własnym życiu. Czyż historia ludzkości nie 
jest pełna wzruszających opowieści i mitów mówiących o historii świata i człowieka, 
wskazujących na duchowy wymiar jego egzystencji? Dziś, kiedy uroczyście ogłaszamy 
Zmartwychwstałego Pana, nie spieramy się, która tradycja religijna czy filozoficzna 
ciekawiej tłumaczy duchową kondycję człowieka. Historia Jezusa nie ma sobie 
podobnych. I choć różne opowieści i mity opisują niezwykłe czyny rozmaitych bóstw, 
chrześcijanie są przekonani i wierzą, że Bóg najpełniej opowiedział człowiekowi o sobie 
poprzez Osobę Jezusa – swojego Syna. 
Relacja Jana z wydarzeń po dniu szabatu wskazuje na Marię Magdalenę, Piotra i Jana 
jako pierwszych świadków pustego grobu. Pusty grób nie jest pełnym świadectwem 
Zmartwychwstałego. Faktycznie, ciało mogło zostać zabrane. Jeśli nie pusty grób, to co? 
I tu dochodzimy do sedna sprawy. Najwymowniejszym i najbardziej wiarygodnym 
dowodem jest spotkanie. Uczniowie rozpoznają Go po łamaniu chleba, spotykają Go, 
rozmawiają z Nim, z Nim przebywają.  
Dobra Nowina o Jezusie nie jest opowiadaniem o historycznym wydarzeniu z pierwszego 
wieku. Z wiarą i zaufaniem chrześcijanie wciąż na nowo doświadczają obecności Jezusa. 
Doświadczenie to, przez wiarę i świadectwo, dostępne jest każdemu człowiekowi.  
Dziś, kiedy wołamy: „Chrystus zmartwychwstał”, nasłuchujemy równocześnie 
odpowiedzi drugiego, który z wiarą odpowie: „Prawdziwie zmartwychwstał”.  



Tajemnica zmartwychwstania Syna Bożego obejmuje nasze zmartwychwstanie. Chrystus 
nie zmartwychwstaje samotnie. Wraz z Nim do życia budzi się całe stworzenie z 
człowiekiem na czele. Święty Paweł do wspólnoty w Kolosach napisze: „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” (Kol 3,1-4). 

 Ks. Mariusz Gajewski 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

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. będą jak w każdą niedzielę. Składka z tego dnia 
będzie przeznaczona na potrzeby naszego Papieskiego  Uniwersytetu Jana Pawła II. 

3. We wtorek różaniec za Zmarłych wypominanych o godz. 17:30 oraz Msza św.  w 
ich intencji.  

4. W piątek po wieczornej Mszy św.  nabożeństwo do św. Rity z poświęceniem róż.  
5. Bóg zapłać za udział w Triduum Paschalnym: scholi i ministrantom; modlącym się 

w Ciemnicy i przy Bożym Grobie,  grupom  modlitewnym: Siostrom Nazaretankom, 
różom z Żywego Różańca, Domowemu Kościołowi, Obrońcom życia 
nienarodzonych, Ruchowi Rodzin Nazaretańskich, Wspólnocie Rodziców, Oazie. 
Bóg zapłać za przygotowanie dekoracji w kościele; pomagającym w pracach 
porządkowych w domu parafialnym i kościele, kościelnym i organistom. Niech 
Zmartwychwstały Chrystus i Jego Najświętsza Matka błogosławi Wam.  

6. Bóg zapłać za Wasze ofiary na kwiaty i dekoracje; za ofiary na Boży Grób oraz za 
wszystkie datki na zakup nowych drzwi zewnętrznych. Bóg zapłać za dary na 
Ukrainę. Od przyszłej Niedzieli Miłosierdzia Bożego poprosimy Was o kolejne dary 
żywnościowe (mąka, cukier, olej, kasza, konserwy mięsne, rybne) dla parafii katedralnej 
w Żytomierzu.        
Życzenia dla wierzących: Chrystus zapowiadając swoją mękę i śmierć zawsze 
zapowiadał swoje zmartwychwstanie. Uczniowie Jego, także my w XXI wieku, wiemy, 
że On jest sensem naszego życia; z Nim chcemy być szczęśliwi. Bez Niego nie 
wyobrażamy sobie naszego życia.  Życzymy Wam pokoju przy Chrystusowym Sercu; 
niech On prowadzi Was drogami swojej miłości w każdym dniu, który daje nam Jego 
Ojciec tutaj na ziemi i niech doprowadzi nas wszystkich do swojego królestwa w 
niebie. Wasi duszpasterze.   
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