
Dzisiejsze czytania:    Dz 10,34a.37-43; Ps 118; Kol 3,1-4, J 20,1-9 
 
 
 

Niemy świadek zmartwychwstania 

  
 Grób Pański w Jerozolimie jest od dwóch tysięcy lat 
najważniejszym miejscem pielgrzymkowym chrześcijan. Pierwsza 
pielgrzymka do niego odbyła się w ów pamiętny pierwszy dzień 
tygodnia, kiedy to - jak piszą Ewangeliści - kobiety skoro świt przyszły 
do grobu, kamień zastały odsunięty, lecz nie znalazły ciała Pana 
Jezusa. Potem przyszli apostołowie i inni uczniowie, a za nimi przez 
wieki niezliczone rzesze innych pielgrzymów. I tak jest do dziś…  
 Początkowo miejsce to znajdowało się poza murami Jerozolimy. 
Był to stary, nieużywany już za czasów Pana Jezusa kamieniołom 
wapienia, który wykorzystywano jako miejsce straceń i budowania 
grobowców. W tym też kamieniołomie, na niewielkim wzgórzu 
zwanym Miejscem Czaszki (po hebrajsku Golgota, a po łacinie 
Calvaria) ukrzyżowano Pana Jezusa. Nieco niżej Józef z Arymatei, 

Poniedziałek Wielkanocny, 17.04 
8.00 śp. Stanisław Zubiel (11 rocz.), Józefa i Andrzej 
9.30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej na dalsze 

lata małżeństwa z okazji 30 rocz. ślubu Barbary i Romualda 
9.30 śp. Wanda, Tadeusz, Julianna i Zygmunt 
11.00 śp. rodzice: Kazimiera i Józef oraz Jerzy i Donat 
12.30 śp. Stanisław i Domicela (3 rocz.) 
18.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łąski dla Mateusza w 15 rocz. 

urodzin 
Wtorek, 18.04 
7.00 śp. Krzysztof  Topolski (1 Msza św. Gregoriańska) 
18.00   
Środa, 19.04. 
7.00 śp. Krzysztof Topolski (2 Msza św. Gregoriańska) 
18.00 śp. Bogusława Wiśniewska   
18.00 Za Kacpra w 18 rocz. urodzin 
Czwartek, 20.04 
7.00 śp. Leonarda Zimińska 
18.00 śp. Krzysztof Topolski (3 Msza św. Gregoriańska) 
Piątek, 21.04 
7.00  śp. Krzysztof Topolski (4 Msza św. Gregoriańska) 
18.00  śp. Kazimierz Cieniewicz  
Sobota, 22.04 
7.00 śp. Krzysztof Topolski (5 Msza św. Gregoriańska) 
18.00 Dziękczynna z okazji 60 rocz. ślubu Kazimiery i Adama Wróbel 
Niedziela Miłosierdzia, 23.04 
8.00   śp. Krzysztof Topolski (6 Msza św. Gregoriańska) 
8.00 Dziękczynna z okazji 60 rocz. ślubu Kazimiery i Adama Wróbel  

z prośbą o Błogosławieństwo dla całej rodziny 
9.30 Dziękczynna w 1 rocz. ślubu Ewy i Marka oraz kolejną rocznicę 

ślubu Marii i Wiesława (52 rocz. ślubu) z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego. 

9.30 Za sąsiada Ryszarda Kmiecia – o powrót do zdrowia 
11.00 śp. Maria, Jan, Henryk, babcia i dziadek z rodz. Robaków 
12.30   śp. Janina (1 rocz.), Witold, Krystyna i Franciszek 
12.30 śp. Helena, Sabina i Edmund 
18.00 śp. Czesława,  Józefa  i Józef Rykowscy 
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  * „Idźcie i głoście Ewangelię” 2016/2017 * 
 
 

Wspominając  te szczególne miejsce pragniemy wszystkim 
parafianom i gościom złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne. 

Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarza wszystkich swoimi 
łaskami, udziela miłości, pokoju i niech umacnia naszą wiarę w to, 

że spełnienie naszego życia odnajdziemy w wieczności. 
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ukryty uczeń Pana Jezusa, wybudował sobie grobowiec. Po 
wydarzeniach paschalnych Józef, który był człowiekiem wpływowym, 
poprosił Piłata o ciało Pana Jezusa, bowiem nie chciał aby je 
wyrzucono na śmietnik, jak czyniono z ciałami ukrzyżowanych, lecz 
pragnął je godnie pogrzebać.  
 Zdjął je więc z krzyża i złożył w swoim grobowcu. Kto mógł 
wtedy podejrzewać, że to niesławne i nieczyste miejsce, poza 
murami świętego miasta, stanie się znane i sławne, co więcej, że  
z czasem będzie centralnym miejscem Jerozolimy i pielgrzymek dla 
milionów ludzi przez wieki. (foto: wejście do bazyliki)  
 Miejsce to przechodziło w ciągu dziejów różne koleje. 
Najmroczniejsze bodaj wtedy, kiedy to pogański cesarz rzymski 
Hadrian w 135 roku kazał zburzyć Jerozolimę i na jej miejscu 
wybudować miasto rzymskie z nową nazwą Aelia Capitolina. 
Zrównano też wtedy z ziemią Golgotę i cały kamieniołom,  
i zbudowano tam dwie pogańskie świątynie - jedną dla Jowisza, 
drugą dla Wenery.  
 Choć Grób Pański został zasypany i zbezczeszczony przez 
pogaństwo, to jednak tego niemego świadka Zmartwychwstania 
nosiły w sobie serca wierzących uczniów Chrystusa, bo tym, co 
zwycięża świat - jak pisze św. Jan Apostoł - jest nasza wiara (por. 1 J 
5,4). To zwycięstwo wiary rozbłysło dla Grobu Pańskiego w 326 roku, 
kiedy do Jerozolimy przybyła matka pierwszego chrześcijańskiego 
cesarza rzymskiego - Konstantyna Wielkiego - św. Helena. Odsłoniła 
ona zasypane miejsca święte Grobu Pańskiego i Kalwarii, odnalazła 
święte drzewo krzyża, a jej syn na tym miejscu ufundował potężną 
bazylikę Grobu Świętego i Zmartwychwstania. Rozpoczął się w ten 
sposób okres największej świetności tego miejsca w historii. Lecz nic 
na tym świecie nie jest trwałe. Tak jak kiedyś Pan Bóg dopuścił, żeby 
została zburzona świątynia jerozolimska, tak też dopuścił, by w 614 
roku tę przepiękną bazylikę zburzyli pogańscy Persowie. Bazylika 
Grobu Pańskiego - miejsce, gdzie Życie ostatecznie pokonało śmierć 
- wiele razy jeszcze była burzona, palona i znów odbudowywana…  
 Dzisiejszy kształt bazyliki pochodzi z XIX wieku, kiedy wielki 
pożar pociągnął za sobą konieczność jej przebudowy. Także 
trzęsienie ziemi z 1927 roku wyrządziło jej poważne szkody, lecz te 
zostały naprawione tylko prowizorycznie. Czekają więc Grób Pański 
dalsze zmiany i przebudowy.  

Ogłoszenia parafialne 
1. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do głębokiego przeżycia 
Trzech Świętych Dni [Triduum] i Uroczystości Zmartwychwstania w 
naszej wspólnocie: ministrantom i lektorom, panu kościelnemu, panu 
organiście,  osobom odpowiedzialnym za dekorację i przygotowanie 
Grobu Pańskiego.  
2. W okresie przedświątecznym nasza Caritas Parafialna wydała 
kilkadziesiąt paczek żywnościowych dla rodzin. To owoc naszej 
jałmużny! Dziękujemy za szczodrość i wsparcie, a Paniom z Caritas za 
ich ofiarną służbę!  
3. Jutro II. Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Porządek Mszy 
świętych niedzielny. Trwa Oktawa Wielkanocna, dlatego w najbliższy 
piątek możemy spożywać pokarmy mięsne. Tradycyjnie w drugi dzień 
Świąt Wielkanocnych, ofiary na tacę zbierane są na Katolicki Uniwersytet 
Lubelski (KUL).  
3. W przyszłą niedzielę – drugą niedzielę Wielkanocy obchodzimy święto 
Miłosierdzia Bożego (zgodnie ze słowami jakie przekazał Pan Jezus 
siostrze Faustynie), szczególny czas modlitwy i łask jakie Bóg chce 
zlewać na świat i grzeszników. Przy drzwiach kościoła odbędzie się 
zbiórka do puszek na potrzeby ofiar wojny w Syrii, zwłaszcza w Aleppo. 
4. 24 kwietnia o godz. 18:00 będzie sprawowana Msza św. z modlitwą   
o uzdrowienie duszy i ciała. Modlitwę poprowadzi Odnowa w Duchu Św.  
5. Już dziś, zachęcamy do udziału w pielgrzymce pieszej do sanktuarium 
św. Wojciecha w Świętym Gaju w dniu 29 kwietnia br. (sobota), gdzie 
odbędą się uroczystości ku czci patrona naszej diecezji. Szczegółowe 
informacje w zakrystii  
6. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 
Śp. Kazimierz Cieniewicz - lat 83, z ul. Dąbrowskiego 
Śp. Irena Manuszewska - lat 78, z ul. Grottgera 


