
Ty jesteś cierpliwością, 

Ty jesteś bezpieczeństwem, 

Ty jesteś ukojeniem, 

Ty jesteś radością i weselem, 

Ty jesteś sprawiedliwością i umiarkowaniem, 

Ty jesteś wszelkim bogactwem i dostatkiem. 

Ty jesteś pięknością, 

Ty jesteś łagodnością, 

Ty jesteś opiekunem, 

Ty jesteś stróżem i obrońcą, 

Ty jesteś siłą, 

Ty jesteś orzeźwieniem, 

Ty jesteś nadzieją naszą, 

Ty jesteś wiarą naszą, 

Ty jesteś wielką słodyczą naszą, 

Ty jesteś pokojem naszym, Wielki i Prawdziwy Panie, 

Boże wszechmogący, miłosierny Zbawicielu! Amen. 

Poza codzienną modlitwą dziękczynienia, pamiętajmy, to naprawdę nie przypadek, że 

uobecnienie Ofiary Chrystusa Pana nazywa się Eucharystią. Eucharystia po grecku znaczy 

dziękczynienie. My sami z siebie możemy tylko powierzchownie przełamywać różne swoje 

postawy niewdzięczności wobec Boga i Jego darów. Do przemiany radykalnej, do takiej 

wdzięczności, w której prawdziwie przyjmujemy samego Boga dającego się nam w darze i z 

kolei sami oddajemy się Jemu w darze, może nas uzdolnić tylko Chrystus. Zatem do 

ostatecznego, pełnego dziękczynienia zdolni jesteśmy tylko w takim stopniu, w jakim 

zjednoczymy się z Chrystusem. I właśnie dlatego najważniejszy sakrament wiary chrześcijańskiej 

— ten sakrament, w którym najpełniej jednoczymy się z Chrystusem — nazywa się Eucharystią, 

czyli Dziękczynieniem. Korzystajmy z tego daru najczęściej jak to możliwe! Eucharystia 

odmienia życie! 

 

Na radosne święta Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa życzymy, by Jego 

blask zwyciężający śmierć rozjaśniał doliny zmartwień, przenikał cienie codziennych 

trudów, umacniał w chwilach boleści, podnosił w czasie słabości i prowadził ku wiecznej 

radości. Radosnego Alleluja!! 
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Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (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 oraz 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 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 w 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. 

 

słowa o Słowie 

(komentarz do Ewangelii) 

 

Ostatnie dni to poszukiwanie światła w ciemności. W Wielki Piątek zapada zmrok, znika światło. 

Większość z nas, na swój sposób, w domu lub w Kościele przeżywała Triduum Paschalne. 

Zastanawia się nad sensem męki Pańskiej, przygotowuje swój dom oraz swoje serce na Święta 

Wielkiejnocy! 

 

To już koniec. Wraz z nastaniem świtu w Niedzielę Zmartwychwstania, w nasze serca powinna 

wlewać się nadzieja. Po nocy zawsze wstaje nowy dzień. Po ciemnościach śmierci nadejdzie 

dzień zmartwychwstania. Nawet, jeśli noc bywa bardzo długa i ciemna, musi kiedyś się skończyć. 

“LUMEN” 

NR 14/2021 

 

PARAFIA POD 

WEZWANIEM 

ŚW.  AP. PIOTRA I PAWŁA 

 

4.04.2021 r. 

 

mailto:zarskis@wp.pl
mailto:parafialnagazetka@gmail.com


Trochę tak jest teraz. Pandemia wydaje się niekończącą się zarazą, która odbiera ludziom nie 

tylko zdrowie, pracę czy najbliższych, ale przede wszystkim odbiera nadzieję.  

Dzisiaj jest jednak ten dzień, w którym każdy z nas powinien udać się do pustego grobu – tam nie 

ma Jezusa, tam nie ma Miłości Boga. Nawet śmierć Go nie pokonała.  

 

Wejście Piotra i Jana do pustego grobu Jezusa prowadzi do wiary. Ów drugi uczeń to uczeń 

umiłowany. Ten, który jak Maria Magdalena stał pod krzyżem Pana do końca. Teraz jako 

pierwszy „ujrzał i uwierzył”. W Ewangelii św. Jana kilkanaście razy mowa jest o wierze w 

Jezusa. Od pierwszego znaku w Kanie, po którym „uwierzyli w Niego Jego uczniowie”, aż po ten 

ostatni znak – pusty grób. To zdanie: „Ujrzał i uwierzył” brzmi tak, jakby Janowi wreszcie 

wszystko złożyło się w całość. Stary i Nowy Testament. Stare i Nowe Przymierze. To, co dotąd 

było zapowiedzią, zagadką, stało się teraz jasne. Każdy z nas może mieć w życiu różne 

wątpliwości! Czy kocham Boga? Po co się modlę? Dlaczego żyję w małżeństwie? Może inni 

mają lepiej? Może powinienem coś zmienić? Te wątpliwości mogą dotyczyć każdego człowieka, 

zarówno wierzącego, jak i niewierzącego. Musimy sobie jednak postawić pytanie, jak reagujemy 

na pojawiające się zwątpienie, mroki i ciemności w naszej wierze i gdzie szukamy odpowiedzi na 

rodzące się w nas pytania? 

 

Zmartwychwstanie potwierdza, pieczętuje autentyczność Jezusa jako Syna Bożego, jako Boga-

człowieka, jako Słowa, które stało się ciałem. To ciało zostało zabite, a teraz zostało 

wskrzeszone. Tak jak w naszym życiu! Każdy z nas dostał wiele darów od Boga. Życie, zdrowie, 

rodzinę, umiejętności, pracę. To wielkie wyzwanie dla każdego. Chodząc w ciemności musimy 

szukać światła, które niesie Chrystus! W Chrystusie jest źródło prawdziwego szczęścia i nadziei! 

Wielkanocny poranek ma oświecić nasze ciemności, naszej niewiary, naszych wątpliwości. Bez 

Jezusa cała reszta naszego życia może być dla nas tylko beznadziejnym wypełnianiem 

obowiązków. To Zmartwychwstały przynosi życie do każdego grobu, w którym pogrzebaliśmy 

nasze nadzieje. Nadzieja nie jest ludzkim produktem, nie opiera się na materii, na potędze 

rozumu, polityki, techniki, postępu. Nadzieja jest czystym darem Boga, dla którego nie ma 

nic niemożliwego. Napełnia ona serca tych, którzy kochają – jak Magdalena, jak Jan. Każdy 

chrześcijanin jest uczniem umiłowanym. Wie, że musi przejść przez grób. Ale rozumie obietnicę 

Pisma, które mówi o powstaniu z martwych. Rozumie sercem bardziej niż rozumem. 

 

Pójdźmy dzisiaj do naszych domów i powiedzmy tym, którzy z nami żyją, że są dla nas ważni, 

okażmy sobie szacunek, bądźmy dla siebie „umiłowani”, dajmy sobie cenny czas i uwagę. 

Kochajmy i pozwólmy się kochać innym. 

 

Dziękuję! 

 

W Niedzielę Zmartwychwstania nasz cykl dotyczący modlitwy nie może skończyć się inaczej, 

jak tylko modlitwą dziękczynienia. W budowaniu relacji z Bogiem, nie sposób wyrazić ogromnej 

wdzięczności, jaka płynie z serca chrześcijanina za Miłość Boga do człowieka. 

Dziękczynienie wydaje się czymś oczywistym, gdy doświadczamy czegoś pozytywnego lub 

widzimy spełnienie się naszych pragnień. Natomiast o wiele trudniej nam dziękować za coś, co 

nie spełnia naszych oczekiwań lub nie mieści się w naszych kryteriach dobra. Ponieważ jednak 

nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg (Mk 10,18) i w związku z tym jedynie On wie, co jest dobre i 

jedynie On może nam dobro dać, dlatego też nasze dziękczynienie powinno obejmować wszystko 

to, co od Boga otrzymujemy. Pełnia wiary wyraża się tym, że zanim poprosimy, już dziękujemy 

Bogu za Jego działanie. Zapewne każdy z nas doświadczył czegoś w trakcie Wielkiego Postu: 

może pogłębił swoją wiarę, może odmienił swoje życie, a może nadal jest na pustyni i w ciszy 

czeka na sygnał od Boga? Bez względu na skutki Wielkiego Postu, każda nasza sytuacja jest 

warta dziękczynienia! Już św. Paweł w Liście do Tesaloniczan podpowiada nam: „Zawsze się 

radujcie, Módlcie się nieustannie, W każdej sytuacji dziękujcie” (1 Tes 5, 16-18). Mówi nam 

także: „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy 

teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne 

stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu 

naszym” (Rz 8, 38-39). 

Największym moim odkryciem, z jakiego zdałem sobie sprawę w tegorocznym Wielkim Poście 

jest fakt, że nic nie może nas odłączyć od miłości Chrystusa. Gdy czytałem wcześniej słowa św. 

Pawła z Listu do Rzymian byłem przekonany, że nieszczęście, choroba czy nagły wypadek mają 

same w sobie siłę sprawczą, by odebrać mi Boga, zerwać relację z Nim. A przecież, gdy mamy 

do czynienia z relacją to nie mogą jej przerwać rzeczy lub wydarzenia. Może to zrobić jedna ze 

stron lub obie naraz. Tylko ja sam mogę zerwać relację z Bogiem, a i tak będę nadal kochany 

przez Boga. A więc nie muszę się dalej bać nieszczęść, bo same w sobie nie mają mocy odebrania 

mi relacji z Bogiem. Tylko ja sam mogę ją zerwać lub osłabić. I zazwyczaj dzieje się tak, gdy 

ulegam lękowi. Bóg pozostawił relację ze sobą w moich rękach. Pozostawił ją mojej wolnej 

decyzji. I uszanuje ją jakakolwiek jest czy będzie. Nie dał mi przecież wolności po to, by ją teraz 

łamać. Tak wiele zależy ode mnie! Nie od okoliczności, choć z pewnością mają duży wpływ na 

moje decyzje. Ale ostateczną decyzję podejmuję ja sam. Za tą naukę dziękuję!  

Jako przykład modlitwy dziękczynnej proponuję modlitwę uwielbienia św. Franciszka: 

Ty jesteś jeden Święty, Panie Boże, który cuda czynisz (Ps 77,15). 

Ty jesteś mocny, 

Ty jesteś wielki, 

Ty jesteś najwyższy, 

Ty jesteś Królem wszechmogącym, 

Ojcze Święty, Królu nieba i ziemi. 

 

Ty jesteś w Trójcy Świętej Jedyny, 

Pan Bóg, wszelkie dobro, 

Ty jesteś dobro, najwyższe dobro, 

Pan Bóg żywy i prawdziwy. 

 

Ty jesteś miłością, 

Ty jesteś mądrością, Ty jesteś pokorą, 


