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Błogosławiona radość pustego grobu staje się dzisiaj naszym udziałem.
Przez okres Wielkiego Postu, rekolekcje, udział w nabożeństwach pasyjnych
i sakrament pokuty przygotowaliśmy serca na spotkanie ze Zmartwychwstałym.
Niech Chrystusowe zwycięstwo nad grzechem i śmiercią napełni nasze serca nową
nadzieją! Wielkanocna radość niech zagości w naszych domach, pośród krewnych,
przyjaciół i znajomych! Niech umacnia zwłaszcza dotkniętych cierpieniem, chorobą,
wszelką ludzką krzywdą i zranionych grzechem! Życzymy sobie wzajemnie
błogosławionych i szczęśliwych Świąt Wielkanocnych!

Słowo Boże
1czytanie (Dz 10,34a-37-43)
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.
2czytanie (Kol 3,1-4)
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.

Ewangelia (J 20,1-9)
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.

Sekwencja Wielkanocna
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.
Maryjo, 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.

Starożytna homilia na Świętą i Wielką Sobotę
Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię; wielka
na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo Król zasnął.
Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w
ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od
wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył Otchłań.
Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka, jak
zgubioną owieczkę. Pragnie nawiedzić tych, którzy
siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci; aby
wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim
niewolnicę Ewę, idzie On, który jest ich Bogiem i
synem Ewy. Przyszedł więc do nich Pan, trzymając
w ręku zwycięski oręż krzyża. Ujrzawszy Go
praojciec Adam, pełen zdumienia, uderzył się w
piersi i zawołał do wszystkich: "Pan mój z nami
wszystkimi!" I odrzekł Chrystus Adamowi: "I z
duchem twoim!" A pochwyciwszy go za rękę,
podniósł go mówiąc: "Zbudź się, o śpiący, i
powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Oto
Ja, twój Bóg, który dla ciebie stałem się twoim
synem. Oto teraz mówię tobie i wszystkim, którzy
będą twoimi synami, i moją władzą rozkazuję
wszystkim, którzy są w okowach: Wyjdźcie! A
tym, którzy są w ciemnościach, powiadam: Niech
zajaśnieje wam światło! Tym zaś, którzy zasnęli,
rozkazuję: Powstańcie! Tobie, Adamie, rozkazuję:
Zbudź się, który śpisz! Nie po to bowiem cię
stworzyłem, abyś pozostawał spętany w Otchłani.
Powstań z martwych, albowiem jestem życiem
umarłych. Powstań ty, który jesteś dziełem rąk
moich. Powstań ty, który jesteś moim obrazem
uczynionym na moje podobieństwo. Powstań,
wyjdźmy stąd! Ty bowiem jesteś we Mnie, a Ja w
tobie, jako jedna i niepodzielna osoba. Dla ciebie
Ja, twój Bóg, stałem się twoim synem. Dla ciebie
Ja, Pan, przybrałem postać sługi. Dla ciebie Ja,

który jestem ponad niebiosami, przyszedłem na
ziemię i zstąpiłem w jej głębiny. Dla ciebie,
człowieka, stałem się jako człowiek bezsilny, lecz
wolny pośród umarłych. Dla ciebie, który
porzuciłeś ogród rajski, Ja w ogrodzie oliwnym
zostałem wydany Żydom i ukrzyżowany w
ogrodzie. Przypatrz się mojej twarzy dla ciebie
oplutej, bym mógł ci przywrócić ducha, którego
niegdyś tchnąłem w ciebie. Zobacz na moim
obliczu ślady uderzeń, które zniosłem, aby na
twoim zeszpeconym obliczu przywrócić mój
obraz. Spójrz na moje plecy przeorane razami,
które wycierpiałem, aby z twoich ramion zdjąć
ciężar grzechów przytłaczających ciebie. Obejrzyj
moje ręce tak mocno przybite do drzewa za ciebie,
który niegdyś przewrotnie wyciągnąłeś swą rękę do
drzewa. Snem śmierci zasnąłem na krzyżu i
włócznia przebiła mój bok za ciebie, który usnąłeś
w raju i z twojego boku wydałeś Ewę, a ta moja
rana uzdrowiła twoje zranienie. Sen mej śmierci
wywiedzie cię ze snu Otchłani. Cios zadany Mi
włócznią złamał włócznię skierowaną przeciw
tobie. Powstań, pójdźmy stąd! Niegdyś szatan
wywiódł cię z rajskiej ziemi, Ja zaś wprowadzę
ciebie już nie do raju, lecz na tron niebiański.
Zakazano ci dostępu do drzewa będącego obrazem
życia, ale Ja, który jestem życiem, oddaję się tobie.
Przykazałem aniołom, aby cię strzegli tak, jak
słudzy, teraz zaś sprawię, że będą ci oddawać cześć
taką, jaka należy się Bogu. Gotowy już jest
niebiański tron, w pogotowiu czekają słudzy, już
wzniesiono salę godową, jedzenie zastawione,
przyozdobione wieczne mieszkanie, skarby dóbr
wiekuistych są otwarte, a królestwo niebieskie,
przygotowane od założenia świata, już otwarte".

Alleluja = Hallelu-Jah = Chwalcie Jah(weh) = Chwalcie Pana !

Kiedy Łazarz wyszedł z grobu wywołany mocą
Chrystusowego słowa – powrócił jedynie do życia,
jakie już było jego udziałem i które śmierć znowu
przerwała po jakimś czasie. Tymczasem
Zmartwychwstały Pan, doświadczając ludzkiej
śmierci przeszedł przez nią po to, aby otworzyć
człowiekowi zupełnie inny wymiar życia. I jak
całkowicie nieporównywalny jest ten nowy wymiar
w stosunku do obecnego padołu świadczy fakt, że
Pan Jezus musiał po wielokroć ukazywać się i
przekonywać swoich najbliższych, że „to Ja jestem,
nie bójcie się!” (…) Dzisiejsza uroczystość
Zmartwychwstania jest ogłoszeniem Jezusowego
zwycięstwa
na
krzyżu.
„Swoim
zmartwychwstaniem, jak pisze o. Salij, dał nam
świadectwo, że On – prawdziwy Człowiek – jest
prawdziwie Synem Bożym i że wobec tego
zwycięstwo, które odniósł na Kalwarii, ma wymiar
nieskończony: może być ono źródłem mocy
zwycięskiej przeciwko złu dla każdego z nas.
Naprawdę jest się czym radować! Jeśli Chrystus
zmartwychwstał, to nie tylko korzenie zła zostały
nieodwołalnie podcięte, ale nasze istnienie nabrało
sensu na życie wieczne.” I to jest ten rdzeń
wielkanocnych radości, bowiem horyzont naszego
życia nie kończy się wraz ze śmiercią. Każdy kto
otrzymał chrzest nosi w sobie Boże życie, które jest
w nim jak ziarno posiane w ziemi. I ono rośnie i
ono się rozwija ku nieśmiertelności.
A teraz zapytam siebie: Czy w ten świąteczny,
uroczysty dzień ogarnia mnie z tego powodu
entuzjazm radości? Bo jeżeli nie – to może być też i
tak, jak zauważa Ferdynand Krenzer w swojej
książce Taka jest nasza wiara, że współczesny
człowiek często przypomina kogoś, kto w kasie
kolejowej prosi o bilet pierwszej klasy, zupełnie nie
interesując się tym, dokąd jedzie pociąg. Bo liczy

się tylko na pierwszym miejscu pragnienie, aby
jechać przez życie w wygodnym przedziale nie
zadając sobie żadnego trudu postawienia pytania –
co będzie dalej. (…)Zdając sobie sprawę, że w dniu
dzisiejszym tak uroczystym wśród zgromadzonych
na Eucharystii są i tacy, którzy żartobliwie próbują
tłumaczyć swoją doroczną obecność nie
naprzykrzaniem się Panu Bogu, albo bardziej
pretensjonalnie, że Kościół właściwie to nic nie
daje… chciałbym opowiedzieć historię pewnego
starszego naukowca, do którego domu włamali się
złodzieje. Ten poszkodowany człowiek opowiadał o
tym przykrym wydarzeniu ze śmiechem. Zapytany,
dlaczego się śmieje, skoro został okradziony,
odpowiedział, że owszem zabrali mu bardzo dobre
radio i jeszcze kilka technicznych urządzeń, drobną
kwotę pieniędzy i butelkę francuskiego koniaku.
Ale co to jest w porównaniu z tym co znajduje się
na półce. A tam, wśród wielu książek stały dwa
starodruki, za które można by było kupić bardzo
dobrej marki samochód. Tyle musieli się
napracować, żeby przepiłować kraty i wejść do
mieszkania, w którym jednak nie zauważyli
najbardziej wartościowej rzeczy. Kościół, w którym
jesteśmy, i który też tworzymy, jest bardzo często
krytykowany za wiele mankamentów. Ale przede
wszystkim w Kościele znajduje się jeden wielki
skarb, a jest nim dar zmartwychwstania, który sam
Boży Syn wysłużył przechodząc przez największą
otchłań ludzkich ciemności. I ten dar Bóg
ofiarowuje człowiekowi. Oby ta prawda o
zmartwychwstaniu obudziła mnie z mojego snu
codzienności, bo wtedy będę mógł powtarzać całym
swoim sercem, całym swoim życiem sobie i
wszystkim, których Pan postawił na mojej drodze:
Radujmy
się!
Chrystus
zmartwychwstał,
prawdziwie zmartwychwstał. (ks. Marian Łękawa)

Jan Paweł II
Zmartwychwstanie zaszczepia w tym świecie
poddanym grzechowi i śmierci Nowy Dzień: jest to
Dzień, który uczynił Pan. Ten Dzień jest zaczynem
Nowego Życia, które ma rozrastać się w człowieku,
przechodząc w nim poprzez granicę śmierci ku
wieczności w Bogu Samym. Jest ten Dzień
początkiem
Przyszłości
ostatecznej
(eschatologicznej Przyszłości Człowieka i Świata,
którą Kościół wyznaje i do której prowadzi
człowieka przez wiarę w "świętych obcowanie,
grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i
żywot wieczny". Podstawą tej wiary jest Chrystus,
który "umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan,
umarł
i
pogrzebion,
trzeciego
dnia
zmartwychwstał". I właśnie ten trzeci dzień - trzeci

dzień Triduum Sacrum - stał się tym "Dniem, który
Pan uczynił"; dniem, o którym Kościół śpiewa
przez całą oktawę i który dzień po dniu w czasie tej
oktawy opisuje i rozważa z wdzięcznością. (…)Z
serca życzę, abyście wracali stąd do waszych
domów z nowym poznaniem Jezusa Chrystusa,
Odkupiciela człowieka. Życzę wam, abyście nieśli
w sobie ten "Dzień, który uczynił Pan"; żebyście
gdziekolwiek
traficie,
oznajmiali:
"Pan
rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się
Szymonowi" (Łk 24, 34). Bądźcie naprawdę
świadkami Zmartwychwstania Chrystusa w
dzisiejszym świecie poprzez wasze silną wiarę i
wasze szlachetne zaangażowanie w autentycznym
przeżywaniu
chrześcijaństwa.
(Audiencja
generalna, 9.04.1980r.)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Niedziela Zmartwychwstania
♦ Jutro, w Poniedziałek Wielkanocny, Msze Święte będą sprawowane w porządku niedzielnym. Składka z
drugiego dnia świąt na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
♦ Codziennie, od Wielkiego Piątku odmawiamy Nowennę do Miłosierdzia Bożego, w tygodniu po Mszy
św. wieczornej a dziś i jutro po Mszy św. o godz. 9.00. W następną niedzielę, Niedzielę Miłosierdzia
Bożego, po każdej Mszy Świętej we wspólnej modlitwie koronką będziemy wypraszać miłosierdzie dla
nas i całego świata.
♦ Dzisiaj o godz. 17.30 nieszporami zakończymy Święte Triduum Paschalne. Zapraszamy.

Chrystus zmartwychwstał! Alleluja
Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja
INTENCJE MSZALNE 23 – 28. 04. 2019r.
7.00

+ Józef GÓRA (od rodz. Kraus)

18.00

W intencji ks. Wojciecha z okazji imienin o Boże bł. i opiekę
Matki Kapłanów na dalsze lata służby w Kościele Chrystusowym
(od Akcji Katolickiej)

7.00

Józef GÓRA (od chrześnicy Renaty z rodziną)

18.00

Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP.

7.00

+ Józef GÓRA (od chrześnicy Marioli z rodz. i szwagra
Włodzimierza)

18.00

+ Jerzy BRZOSKWINIA (od Krystyny i Kazimierza Galos)

7.00

+ Józef GÓRA (od kuzynki Zofii z rodz. i kuzyna Ryszarda)

18.00

+ Andrzej JELONEK

7.00

+ Janina i Eugeniusz KOŁTON

18.00

+ Józef RAŹNY (od chrześnicy Elżbiety)

7.30

+ Marian BULKA w r. śmierci

9.00

+ Jerzy BRZOSKWINIA (od Grzegorza Galos z rodz.)

10.30

+ Janina ODZIEMIEC, Zofia Baczyńska siostra

12.00

Za Parafian. Sakrament chrztu

18.00

+ Honorata, Tadeusz ŁYKO, dzieci: Marian i Krystyna; Anna i
Stanisław ZAPART, dzieci: Kazimiera (f) i Adolf

Wtorek – 23.04.

Środa – 24.04.

Czwartek – 25.04.

Piątek – 26.04.

Sobota – 27.04.

Niedziela
Święto
Miłosierdzia Bożego
– 28.04.

Katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 19.00.
w Oratorium św. Michała Archanioła
Parafia Rzymskokatolicka – Matki Bożej Nieustającej Pomocy
ul. Hemara 1, 30-198 Kraków – Mydlniki, tel. (12) 626 04 53, tel. kom. 729 491 093;
www.mydlniki.diecezja.pl; e-mail: parafia@mydlniki.diecezja.pl
Msze Św. w niedzielę i święta 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00; Msze Św. w dni powszednie: 7.00 i 18.00.
Numer Konta Bankowego Parafii: 15-1050-1445-1000-0023-0823-2921 ING Bank Śląski, oddział w Krakowie

