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Jakie wyglądał Jezus po Zmartwychwstaniu?
Jezus zmartwychwstał w swoim własnym ciele, które nie było ciałem tylko 

duchowym, ale miało także cechy ciała materialnego (zob. Łk 24, 39). Posiadało nadnaturalne właściwości; nie 
podlegało ograniczeniom przestrzenno-czasowym: Jezus przenikał przez zamknięte drzwi i pojawiał się w dowol-
nym miejscu (zob. J 20, 19). Jednocześnie zachowywał się zupełnie naturalnie: rozmawiał z Apostołami, jadł chleb 
i rybę (zob. Łk 24, 30. 41-43). Na Jego ciele były widoczne rany, będące skutkiem męki i krzyżowania, których 
można było dotknąć (zob. J 20, 27). Jednak ciało Zmartwychwstałego Jezusa musiało się w jakiś sposób różnić od 
wcześniejszego, skoro uczniowie nie od razu Go poznali (zob. J 21, 4-14). Maria Magdalena rozpoznała Jezusa 
dopiero wtedy, gdy wypowiedział jej imię (zob. J 20, 14-16). Nie rozpoznali także uczniowie w drodze Emaus, 
mimo iż przez dłuższy czas z Nim rozmawiali. Z tego ostatniego fragmentu można wywnioskować, że przyczyna 
niepoznania Jezusa nie była w Nim, lecz w samych uczniach, bo jak stwierdza Ewangelista: „Lecz ich oczy były 
jakby przesłonięte” (Łk 24, 16). Wygląd Jezusa po Zmartwychwstaniu pozostaje dla nas tajemnicą. Była to nowa, 
nieznana nam forma życia cielesno-duchowego. ks. Eugeniusz Burzyk
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Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było 
ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień od-
sunięty 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 wnę-
trza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego gło-
wie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym 
miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przy-
był pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli 
jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. 

J 20, 1-9

Święty Serafin z Sarowa twierdził, że największym grzechem jest 
niewiara w Zmartwychwstanie, bo ten grzech zamyka człowiekowi 
drogę do wieczności.
Momentu Zmartwychwstania nikt nie widział, jednak o fakcie tym 
świadczą znaki: całun leżący w grobie, zwinięta chusta i późniejsze 
spotkania z Jezusem.
Dziadek Brandstaettera na stronach Biblii zapisywał daty śmierci 
krewnych. – Dlaczego zapisujesz w Biblii imiona umarłych? – Bo jest 
Ona księgą żywych.

Niedzielne espresso           z Proboszczem



22 kwietnia o godzinie 16.30 w bazylice 
Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie na-
sza parafianka przyjmie dar konsekra- 
cji z rąk ks. bpa Piotra Gregera. Tym sa-
mym zostanie włączona w kanoniczny 
stan Dziewic Konsekrowanych. Dziewi-
ctwo konsekrowane to jedna z najstar- 
szych form życia poświęconego Bogu 
w Kościele. Osoba będąca w tym stanie 
poprzez publiczny ślub czystości zo-
staje zaślubiona Chrystusowi. Jest zo- 
bowiązana do modlitwy, brewiarzowej, 
apostolstwa i służby lokalnemu Kościo-
łowi na miarę swoich możliwości. Żyje 
w świecie, utrzymując się z normalnej 
pracy zawodowej. Jej bezpośrednim 
przełożonym jest biskup diecezji, na 
terenie której mieszka.

Życie religijne nie polega  
na wymachiwaniu palmami

Ponad 1200 wiernych uczestniczyło w Niedzielę 
Palmową we Mszy Świętej z poświęceniem palm. 
Liturgia rozpoczęła się o godz. 11.30 przed ko- 
ściołem, gdzie proboszcz parafii ks. Eugeniusz 
Burzyk pobłogosławił przyniesione gałązki pal-
mowe. Następnie wyruszyła procesja wokół ko- 
ścioła i rozpoczęła się Msza Święta, podczas któ- 
rej śpiewał młodzieżowy zespół muzyczny.
Ks. Eugeniusz Burzyk, wyrażając zadowolenie 
z tak licznego uczestnictwa wiernych oraz uzna-
nie dla przygotowanych przez nich pięknych ga-
łązek palmowych, podkreślił, że „życie religijne 
nie polega na wymachiwaniu palmami, tylko na 
konsekwentnym spełnianiu codziennych prak-
tyk religijnych”. Przypomniał, że palmy, które 
przynosimy do kościoła są nie tylko symbolem 
uwielbienia Boga, ale także naszej niewierności, 
niestałości i wewnętrznego rozdwojenia. Dzisiaj 
czcimy Jezusa, a już kilka chwil później, podo- 
bnie jak jerozolimski tłum, o Nim zapominamy, 
a w trudnych sytuacjach jesteśmy w stanie się 
Go wyprzeć. „W Wielkim Tygodniu dzieją się na- 

prawdę wielkie rzeczy, w których powinniśmy 
tak samo licznie wziąć udział” – powiedział pro- 
boszcz. Zachęcił parafian do uczczenia sakra- 
mentu Eucharystii i kapłaństwa w Wielki Czwar- 
tek, adoracji krzyża w Wielki Piątek oraz ucze- 
stnictwa w najważniejszej Mszy w roku  – Wigi- 
lii Paschalnej w Wielką Sobotę, która jest pamią- 
tką przejścia Jezusa ze śmierci do Zmartwych- 
wstania.

Nasza parafianka zostanie włączona  
w stan dziewic konsekrowanych







 1. Dzisiaj o godz. 17.30 zapraszamy na uroczyste 
nieszpory świąteczne.

 2. Jutro – w Poniedziałek Wielkanocny – Msze 
Święte w porządku niedzielnym. W tym dniu 
do puszek składamy ofiary na Katolicki Uni-
wersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 
i Katolicki Uniwersytet Lubelski. O godzinie 
14.00 w kaplicy naszego kościoła Msza Świę- 
ta dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzi-
ców, a potem spotkanie w sali konferencyjnej.

 3. We wtorek – 18 kwietnia po wieczornej Mszy 
Świętej w sali konferencyjnej odbędzie się 
spotkanie dla pielgrzymów wyjeżdżających do 
Fatimy. Uczestnicy proszeni są przyniesienie 
dowodów tożsamości i ostatnią część opłaty.

 4. W czwartek – 20 kwietnia o godz. 18.45 w ka- 
plicy, spotkanie rodziców kandydatów do bie-
rzmowania.

 5. W piątek – 21 kwietnia, z racji trzeciego pią- 
tku miesiąca, po Mszy Świętej wieczornej za-
praszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia Bo- 
żego.

 6. W sobotę – 22 kwietnia o godz. 16.30 w bazyli-
ce Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie nasza 
parafianka zostanie włączona w kanoniczny 
stan Dziewic Konsekrowanych. Zapraszamy 
do udziału w tej uroczystości.

 7. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę 
mieszkańcom Starych Bloków nr 12, 13 i 14. 
W tym tygodniu prosimy mieszkańców bloków 
15, 16 i 17.

 8. W przyszłą niedzielę, 23 kwietnia składka spe-
cjalna uzupełniająca na prace remontowe. Do 
puszek będziemy składać ofiary na pomoc dla 
potrzebującym w Syrii.

Ogłoszenia duszpasterskie
16 – 23 kwietnia

Życie jest piękne, ale wieczność

będzie jeszcze piękniejsza.
chrystus zmartwychwstał!

Radosnych Świąt 
życzą kapłani, ksiądz diakon  

i katechetki naszej paRafii

Msza wotywna o św. Janie Pawle II
22 kwietnia – godz. 18.00

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II prosimy: w intencji Bogu wiadomej, o błogosławieństwo 
Boże w rodzinie, w pewnej intencji, o błogosławieństwo Boże, zdrowie dla Karolinki w 8 rocznicę 
urodzin, o błogosławieństwo Boże, zdrowie dla Anny i Arkadiusza w 35 rocznicę ślubu, dziękczynna 
z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Emmy Bogacz z okazji 89 rocznicy urodzin.

Miłosierdziu Bożemu za przyczyną Świętego Jana Pawła II polecamy zmarłych: Jan Kozak, Tadeusz 
Baca, Alicja Ligus, Stefania Kozieł, Stefan Babiuch w 3 rocznicę śmierci, Adam Tyrała w 24 rocznicę śmierci, 
Henryk Tabiś w 4 rocznicę śmierci, Stanisława i Maria Balcarek z rodzicami, Marian Margoś, Bronisława 
Ślusarczyk z synem Zbigniewem i rodzicami, Ireneusz Zieliński, Fryderyk Szyjka, Sabina Majer, Władysława 
Szczerbowska, Zofia Zontek, Emil Nycz, Krystyna Stanek, Maria Faruga, Stefania Duda, Zdzisław Cygoń, 
Leszek Waleryn, Michalina Adamczyk, Tadeusz Baca, Aniela Baran, Jadwiga Krzak, Wiesław Różański, 
Stefania Kozieł, Anna Milaniak, Józef Korczak, Bonifacy Kruk, Helena Fajferek, Sylwester Majewski, Marek 
Kciuk, Tadeusz Szalonek, Kazimierz Grzywa, Kazimierz Kubica, Wanda Szulc, Marek Siwicki.



Intencje mszalne
16 – 23 kwietnia
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ZMARTWYCHWSTANIE – 16 kwietnia
  7.00 † Łukasz Gawęda i Mieczysław Raj
  8.30 † Jan i Franciszka Kwaśny z syna-

mi i córkami
10.00 † Stefania i Krystyna Broszkiewicz
11.30 † Wojciech Gucwa w 20 r. śmierci
18.00 † Emilia Bidzińska w 1 r. śmierci

PONIEDZIAŁEK – 17 kwietnia
  7.00 † Józef Gawęda w 20 r. śmierci
  8.30 † Józef Walus w 6 r. śmierci
10.00 † Stefania i Kazimierz Saniuta  

z synem Janem
11.30  O zdrowie i Boże błogosławień-

stwo dla Ireny w 80 r. urodzin
12.30  Msza Święta Chrzcielna
18.00 † Helena i Stanisław Jędrusik  

z córkami i synem Stanisławem

WTOREK – 18 kwietnia
  6.30 † Małgorzata Lenik
  6.30 † Sylwester Majewski
  6.30 † Alicja Ligus
18.00 † Józef Kołek i Adam Krauzowicz

ŚRODA – 19 kwietnia
  6.30 † Sylwester Majewski
  6.30 † Kazimierz Grzywa
  6.30 † Wanda Nalepa
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej:
  o Boże błogosławieństwo i opiekę 

Matki Bożej dla Heleny – z okazji 
urodzin, o Boże błogosławieństwo 
dla mieszkańców i sprzątających 
z ulic: Daszyńskiego, Drobniaka, 
Ofiar Oświęcimia, † Alicja Ligus, 

  † Jan Kozak, † Stefania Kozieł,   
† Marek Kciuk

CZWARTEK – 20 kwietnia
  6.30 † Alicja Ligus
  6.30 † Kazimierz Grzywa
  6.30 † Józef i Helena Kamińscy w r. śm.
18.00 † Franciszek (4 r. śm.) oraz Anna 

(2 r. śm.) Faruga
18.00  O Boże błogosławieństwo i dary 

Ducha Świętego dla Mileny

PIĄTEK – 21 kwietnia
  6.30 † Zofia i Jan Szczepańscy z synem 

Janem
18.00  Dziękczynna z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo w dorosłym życiu 
dla Przemysława Szacha z okazji 
18 rocznicy urodzin

SOBOTA – 22 kwietnia
  6.30 † Zdzisław Cygoń
  6.30 † Bonifacy Kruk
  6.30 † Jadwiga Mrozowska
  6.30 † Kazimierz Kubica
18.00  Wotywna do św. Jana Pawła II

NIEDZIELA – 23 kwietnia
  7.00 † Tadeusz Kóska
  8.30 † Jerzy Sojka
10.00 † Irena Stachura w 9 r. śmierci
10.00 † Zdzisław Cygoń
11.30  W 40 rocznicę ślubu Eugenii  

i Kazimierza z prośbą o dalszą 
opiekę dla całej rodziny

18.00 † Mieczysław Kózka


