
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 27.03.2016r. 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 
 

1. Wszystkim drogim Parafianom oraz Gościom – z okazji Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego życzę radości, pokoju, zdrowia i miłości. Niech 
radość Zmartwychwstałego, wniesie w życie moc łaski i błogosławieństwa, moc 
wiary, nadziei - która zawieść nie może i rozleje moc miłości w życiu 
rodzinnym i ludzkiej życzliwości wśród spotkanych na drogach codziennych 
obowiązków. Dobrej pogody i udanego sezonu. 

2. Wszystkim, którzy przygotowali kościół parafialny i liturgię Wielkiego 
Tygodnia serdeczne Bóg zapłać. 

3. Bóg zapłać za ofiary złożone na kwiaty do Ciemnicy, Grobu Pańskiego i 
wystrój kościoła.  

4. Jutro w Poniedziałek Wielkanocny Msze święte jak w każdą niedzielę o 
godz. 9:00 i 11:00. 

5. Przy wyjściu z kościoła w Poniedziałek Wielkanocny można złożyć ofiary do puszek na 
KUL i inne uczelnie katolickie. 

6. Taca inwestycyjna w przyszłą niedzielę przeznaczona na remont witraży 

7. W sobotę 2 kwietnia przypada rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Po Mszy św. wieczornej 

odbędzie się Apel Papieski. 

8. Za tydzień przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego. O 15:00 zapraszam na Koronkę do 
Miłosierdzia Bożego. 

9. Przy wyjściu z kościoła można nabyć nasz Parafialny Biuletyn i inne czasopisma religijne. 

Zapraszam do lektury. 
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Ewangelia dnia dzisiejszego wyraźnie 
eksponuje dwa fakty: stwierdzenie przez św. 
Piotra i św. Jana, iż grób, w którym złożono 
Ciało Jezusa z Nazaretu, jest pusty oraz 
przemianę, jaka dokonała się w apostołach 
pod wpływem tego, co zobaczyli. Obaj 
uczniowie uwierzyli w zmartwychwstanie 

Chrystusa i pojęli zapowiedzi, że miał On powstać z martwych. Bardzo wymowne 
są tutaj słowa: „Ujrzał i uwierzył”, odnoszące się wprost do św. Jana, a pośrednio 
do św. Piotra. O tej chwili oni, a wkrótce też pozostali apostołowie, stali się 
świadkami Zmartwychwstania. Głosili, że Jezus żyje i jest zwycięzcą nad grzechem 
i jego skutkiem, czyli śmiercią. 
Jan Paweł II, w Encyklice Dives in misericordia, przypomniał nam, że chrześcijanie 
winni gruntownie wniknąć w misterium paschale (por. DiM 7). W znaku krzyża i 
pustego grobu objawiona została szczególna potęga miłości miłosiernej Boga do 
ludzi, to, że Jego miłość jest potężniejsza niż grzech i śmierć. Pusty grób „stanowi 
końcowy znak misji mesjańskiej, znak wieńczący całokształt objawienia miłości 
miłosiernej, w świecie poddanym złu. (...) równocześnie znak zapowiadający 
«niebo nowe i ziemię nową» (Ap 21,1)” — (DiM 8). Pusty grób mówi o tym, że 
Ten, który przeszedł przez ziemię wszystkim dobrze czyniąc (por. Dz 10,38), „w 
sposób radykalny doznał na sobie miłosierdzia: owej miłości Ojca, która jest 
potężniejsza, niż śmierć” (DiM 8), a zarazem objawił, że jest niewyczerpalnym 
źródłem miłosierdzia, do którego dostęp toruje nam Kościół (por. DiM 13-15). 
 



Niedziela Wielkanocna otwiera okres pięćdziesięciu 
dni, który pierwotnie nazywano Pięćdziesiątnicą, a 
dziś jest znany jako Okres Wielkanocny. 
Pierwsze osiem dni tego okresu tworzy oktawę 
Wielkiej Nocy. Oktawa, czyli osiem dni oznacza, że 
radość świętowania została przedłużona na ten czas.  
Nie znamy dokładnej daty powstania oktawy 

Paschy. Wspomina o niej w IV w. Asteriusz Sofista z Kapadocji. Przypuszcza 
się jednak, że obchodzono ją znacznie wcześniej, ponieważ Asteriusz nie 
wprowadza żadnych innowacji, ale raczej opiera się na istniejącej tradycji. 
Okres oktawy miał szczególne znaczenie dla neokatechumenów, którzy w 
Wigili ę Paschalną przyjęli chrzest (i pozostałe sakramenty wtajemniczenia 
chrześcijańskiego: bierzmowanie i Eucharystię) i w ten sposób stali się 
pełnoprawnymi członkami gminy chrześcijańskiej. Tego dnia otrzymali oni 
białe szaty jako symbol niewinności, wynikającej z przyjęcia chrztu. Przez 
kolejne siedem dni przychodzili w nich codziennie do kościoła, by uczestniczyć 
w Najświętszej Eucharystii. Podczas Mszy wygłaszano specjalnie dla nich 
przygotowane katechezy, w których wyjaśniano nowo ochrzczonym znaczenie 
znaków i symboli otrzymanych sakramentów. W taki sposób wprowadzano ich 
w najgłębsze tajemnice wiary chrześcijańskiej. 
Tak było aż do soboty, w którą składali białe szaty i oddawali je szafarzowi, by 
mogły służyć także innym. Następnego dnia, w Niedzielę Przewodnią, czyli 
pierwszą po Wielkanocy, nowo ochrzczeni w Rzymie, ubrani w swoje zwykłe 
świąteczne odzienie w uroczystej procesji udawali się do kościoła św. 
Pankracego, by uczestniczyć we Mszy świętej. Z racji koloru szat, jaki nosili 
nowo ochrzczeni okres oktawy nazywany był także Białym Tygodniem, a 
niedziela kończąca oktawę – Białą Niedzielą. 
Obecnie, gdy sakrament chrztu jest udzielany przez cały rok, oktawa Wielkiej 
Nocy pozornie straciła na znaczeniu. Jednak pod względem liturgicznym jest 
ona bardzo ważna. 
Wszystkie dni oktawy posiadają taką samą rangę jak Niedziela 
Zmartwychwstania, a okres ośmiu dni traktowany jest jak jeden dzień, jako 
jedno święto, jako dzień najradośniejszy. Wszystkie dni oktawy Wielkanocy 
traktowane są jako uroczystości, co oznacza, że nie przyjmują one niejako 
dodatkowych świąt czy wspomnień, jak to jest w przypadku oktawy Bożego 
Narodzenia. Dlatego też w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje post w piątek. 
Teksty liturgiczne i biblijne wszystkich dni oktawy nawiązują bezpośrednio do 
wydarzenia zmartwychwstania Jezusa i jego konsekwencji dla nas. Znajdujemy 
także wyraźne odniesienie do sakramentu chrztu i tego, co staje się udziałem 
każdego ochrzczonego. 
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Niedziela 
Zmartwychwstania 

27.03.2016 

6:00 +  za rodziców, brata oraz Reginę i Antoniego 

11:00 
SUMA 

 Za Parafian z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 
żyjących i życie wieczne dla zmarłych oraz o dobry  
sezon 

Poniedziałek 
Wielkanocny 
28.03.2016 

9:00 
 
 
 

11:00 

+ za Edmunda Budzisz, Hannę Smus, Witolda 
Tutkowskiego 

+ za męża Antoniego 

Wtorek 
29.03.2016 

8:00 + za Józefa i Antoniego Szomborg 

Środa  
30.03.2016 

17:00 
 

+ za rodziców: Antoninę i Jerzego oraz dziadków z 
obojga stron 

Czwartek  
31.03.2016 

8:00 + za Erykę Trendel – od członkiń Żywego Różańca 
róży św. Barbary   

Piątek 
1.04.2015 

17:00 + za Antoniego Szomborg 

Sobota      
2.04.2016 

17:00 + za Romana Struck z racji urodzin 

II Niedziela 
Wielkanocy 
Miłosierdzia 

Bożego 
3.04.2016 

9:00 +  za Jana, Pelagię i Marię 

11:00 
SUMA 

 + za Urszulę i Stefana Kamińskich – od uczniów i 
mieszkańców Chałup 
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Palemki na szczęście  
Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Kiedyś 
nazywano ją kwietną lub wierzbną. Palemki – rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, 
malin, porzeczek – ozdabiano kwiatkami, mchem, ziołami, kolorowymi piórkami. 
Po poświeceniu palemki biło się nią lekko domowników, by zapewnić im szczęście 
na cały rok. Połkniecie jednej poświeconej bazi wróżyło zdrowie i bogactwo. 
Zatknięte za obraz lub włożone do wazonów palemki chroniły mieszkanie przed 
nieszczęściem i złośliwością sąsiadów. 

Świąteczne porządki 
Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki nie tylko po to, by 
mieszkanie lśniło czystością. Porządki mają także symboliczne znaczenie – 
wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie zło i choroby. 

Topienie Judasza 
Kolejnym ważnym dniem Wielkiego Tygodnia jest Wielka Środa. Młodzież, 
zwłaszcza chłopcy, topili tego dnia Judasza. Ze słomy i starych ubrań robiono 
wielka kukłę, którą następnie wleczono na łańcuchach po całej okolicy. Przy drodze 
ustawiali się gapie, którzy okładali kukłę kijami. Na koniec wrzucano „zdrajcę” do 
stawu lub bagienka. Wymierzanej w ten sposób sprawiedliwości stawało się zadość. 

Wielkie grzechotanie 
Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się dźwięk kołatek. Obyczaj ten był 
okazja do urządzania psot. Młodzież biegała po mieście z grzechotkami, hałasując i 
strasząc przechodniów. Do dziś zachował się zwyczaj obdarowywania dzieci w 
Wielkim Tygodniu grzechotkami. 

Pogrzeb żuru 
Ostatnie dwa dni postu były wielkim przygotowaniem do święta. W te dni robiono 
„pogrzeb żuru” – potrawy spożywanej przez cały post. Kiedy więc zbliżał się czas 
radości i zabawy, sagany żuru wylewano na ziemię. 

Wieszanie śledzia 
W równie widowiskowy sposób rozstawano się też ze śledziem – kolejnym 
symbolem wielkiego postu. Z wielką radością i satysfakcją „wieszano” go, czyli 
przybijano rybę do drzewa. W ten sposób karano śledzia za to, że przez sześć 
niedziel „wyganiał” z jadłospisu mięso. 

Święconka  
Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie 
należało tego dnia poświęcić koszyczek (a wielki kosz) z 
jedzeniem. Nie mogło w nim zabraknąć baranka (symbolu 
Chrystusa Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin (na znak, że 
kończy się post). Święcono też chrzan, – bo „gorycz męki Pańskiej i śmierci została 
zwyciężona przez słodycz zmartwychwstania”, masło – oznakę dobrobytu – i jajka 
– symbol narodzenia. Święconkę jadło się następnego dnia, po rezurekcji. Tego dnia 
święcono też wodę. 

Specjalnie dla dziewcząt  
Uwaga dziewczyny, – jeżeli w Wielką Sobotę obmyjecie twarz w wodzie, w której 
gotowały się jajka na święconkę, to znikną piegi i inne mankamenty urody! 

Wielka Niedziela – dzień radości       
W Wielką Niedzielę poranny huk petard i dźwięk dzwonów miał obudzić śpiących 
w Tatrach rycerzy, poruszyć zatwardziałe serca skąpców i złośliwych sąsiadów. Po 
rezurekcji zasiadano do świątecznego śniadania. Najpierw dzielono się jajkiem. Na 
stole nie mogło zabraknąć baby wielkanocnej i dziada, – czyli mazurka. 

 

 „Jest taka Noc, gdy czuwając przy Twoim grobie, najbardziej jesteśmy Kościołem. 
Jest to Noc walki, jaką toczy w nas rozpacz z nadzieją” 

Karol Wojtyła, Wigilia wielkanocna 1966 

 

Pochylając się nad pustym Grobem Pana pragniemy, aby 
Dobra Nowina o zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią 
napełniała ludzkie serca siłą wiary w trudach i codziennym 
pielgrzymowaniu po ścieżkach życia.  

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych, pokoju w sercach, duchowej 
radości oraz obfitości Bożych darów, jakie Chrystus wysłużył nam przez 
swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie, Drogim Czytelnikom Biuletynu  

– życzy Redakcja. 

Alleluja! Alleluja! Alleluja! 


