
  Z Katechizmu Kościoła Katolickiego  
TRZECIEGO DNIA ZMARTWYCHWSTAŁ 

638 "Głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy danej ojcom: że Bóg 

spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa" (Dz 13, 32-

33). Zmartwychwstanie Chrystusa jest kulminacyjną prawdą naszej wiary 

w Chrystusa. Pierwsza wspólnota chrześcijańska wierzyła w nią i 

przeżywała ją jako prawdę centralną, przekazaną przez Tradycję, jako 

prawdę fundamentalną, potwierdzoną przez Nowy Testament, głoszoną 

jako część istotna Misterium Paschalnego tak samo jak Krzyż: 
I. Wydarzenie historyczne i transcendentne 

639 Misterium Zmartwychwstania Chrystusa jest wydarzeniem 

rzeczywistym, które posiadało potwierdzone historycznie znaki, jak 

świadczy o tym Nowy Testament. Już około 56 r. św. Paweł napisze do 

Koryntian: "Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus 

umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, że został pogrzebany, że 

zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; i że ukazał się 

Kefasowi, a potem Dwunastu" (1 Kor 15, 3-4). Apostoł mówi tu o żywej 

tradycji Zmartwychwstania, którą przejął po swoim nawróceniu. 
Pusty grób 

640 "Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; 

zmartwychwstał" (Łk 24, 5-6). Pierwszym elementem wydarzeń 

paschalnych jest pusty grób. Nie jest to sam w sobie bezpośredni dowód. 

Nieobecność ciała Chrystusa w grobie można by wytłumaczyć inaczej. 

Mimo to pusty grób stanowił dla wszystkich istotny znak. Jego odkrycie 

przez uczniów było pierwszym krokiem w kierunku rozpoznania samego 

faktu zmartwychwstania Chrystusa. Najpierw miało to miejsce w 

przypadku pobożnych kobiet, a potem Piotra. Uczeń, "którego Jezus 

kochał" (J 20, 2), stwierdza, że wchodząc do pustego grobu i widząc 

"leżące płótna" (J 20, 6), "ujrzał i uwierzył" (J 20, 8). Widząc pusty grób, 

uznał, iż nieobecność ciała Jezusa nie mogła być dziełem ludzkim i że 

Jezus nie powrócił po prostu do życia ziemskiego 
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       Z niedzielnej Ewangelii... Wielkanoc 

"...Maria Magdalena udała się do grobu  

i zobaczyła kamień odsunięty od grobu..." (J 20,1) 

 Kiedy masz swój Wielki Piątek jesteś załamany, zrozpaczony. Wydaje ci 

się, że niebo zawaliło się nad głową. Wydaje ci się, że to trwa całą 

wieczność. Że będzie trwało całą wieczność... Chociaż gdzieś w 

podświadomości kołacze myśl o zmartwychwstaniu... 

“...Maria Magdalena udała się do grobu  

i zobaczyła kamień odsunięty od grobu...” 

 Kiedy masz swój Wielki Piątek jesteś załamany... Tak bardzo pragniesz, 

by to był tylko sen. Byś się obudził jak dawniej. Zmartwychwstanie? 

Chciałbyś. Ale nie bardzo wierzysz, że może być inaczej, że coś się 

zmieni. Dlatego zamykasz się coraz bardziej na cały świat. Jesteś coraz 

dalej od radości, od szczęścia, a może nawet i od Boga... 

“...Maria Magdalena udała się do grobu 

i zobaczyła kamień odsunięty od grobu...” 

Zamykasz się coraz bardziej. A tymczasem trzeba wstać i wyjść z domu. 

Trzeba pójść do ludzi, którzy też przeżywają swoje Wielkie Piątki. 

Trzeba pomimo rozpaczy i bólu zdobyć się na gesty miłości... Inaczej 

możesz nigdy nie dowiedzieć się, że już było Zmartwychwstanie... 

“...Wtedy wszedł do wnętrza także drugi uczeń.  

Ujrzał i uwierzył...” 

                                                                                    Bogumiła Szewczyk 
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BÓBRKA 
Poniedziałek 

5.04 

8.30 

 

12.30 

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

Rodziny 

O Boże łaski dla Mikołaja w 9 urodziny i całej Rodziny 

Migieliczów 

Wtorek 6.04 18.00 Śp. Jan Zglenicki – od Pawła i Sylwii Janczak 

Środa 7.04 18.00 Śp. Władysław Kusz – od uczestników pogrzebu 

Czwartek 

8.04 

18.00 O zdrowie dla Mamy i Babci w 60-te urodziny – od 

Dzieci i Wnuków 

Piątek 9.04 18.00 Śp. Kazimiera i Józef Spychała 

Sobota 

10.04 

18.00 1.  Śp. Jan Zglenicki – od Pracowników Szkoły w Bóbrce 

2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

Filipa 

Niedziela 

11.04 

8.30 

 

12.30  

1. Śp. Anastazja i Michał Stareńki 

2. Śp. Kazimiera i Józef Spychała 

Śp.  Krystyna, Józef i Andrzej Migielicz 

ORELEC 

Poniedziałek 

5.04 

7.00 

11.00 

O Boże błogosławieństwo dla Mai w 3 urodziny 

Śp. Stanisława i Józef Ciąpała – rocznica śmierci 

Środa 7.04 19.00 Śp. Stefania Wieczorek – od Weroniki i Wacława 

Dobrowolskich 

Piątek 9.04 19.00 1. Śp. Teresa Szyler 

2. Śp. Helena Adamiak – od uczestników pogrzebu 

Niedziela 

11.04 

7.00 

11.00 

Śp. Bronisława, Mieczysław, Katarzyna i Franciszek 

Śp. Adolf, Kazimiera i Józef 

SOLINA 
Poniedziałek 

5.04 

9.45 Śp. Maria Brendzowska – od zięcia Stanisława z córkami 

Niedziela 

11.04 

9.45 Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Piotra  dniu 

urodzin 

HUMOR 

Mam dla Państwa dwa komunikaty w sprawie wypłaty wynagrodzenia w tym 

miesiącu. Jeden jest dobry, a drugi zły - powiedział szef. 

- Zacznę od złego: z powodu przejściowych trudności pensja w bieżącym 

miesiącu będzie niestety niższa niż w ubiegłym... (po sali przebiegł szmer 

dezaprobaty). 

- ... Ale za to, i to jest dobra wiadomość - kontynuował szef - będzie wyższa niż 

w miesiącu przyszłym... 

Ogłoszenia Duszpasterskie –   Wielkanoc   4.04.2021 r. 

 

1. Jutro Poniedziałek wielkanocny. Msze św. będą odprawiane według 

porządku niedzielnego. 

2. Ponieważ jest Oktawa Wielkanocy w piątek nie obowiązuje 

wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

3. W piątek od godz. 20.00 do 21.00 adoracja Najświętszego Sakramentu 

w intencji ustania epidemii, o zdrowie dla chorych, o potrzebne dary dla 

służby zdrowia i rządzących. 

4. Przez cały tydzień po Mszy św. w Bóbrce modlimy się Nowenną do 

Miłosierdzia Bożego. 

5. Za tydzień w Niedzielę Bożego Miłosierdzia w Bóbrce o godz. 15.00 

będzie Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, zachęcamy by włączyć się 

we wspólną modlitwę o tej godzinie w domach rodzinnych. 

6.                                                  Orelec 

 W środę Nowenna do św. Józefa. 

7. Intencje różańcowe na kwiecień: 

1). Za osoby narażające swoje życie w obronie praw innych ludzi. 

2). O dar radości ze Zmartwychwstania Chrystusa dla chorych i 

cierpiących. 

 

    Za zaangażowanie w przygotowanie Triduum Paschalnego i udział w 

Liturgii dziękuję Księdzu Jackowi, Radom parafialnym, Strażakom, pani 

Wioletcie Nawrockiej, panu organiście Sławomirowi, ministrantom i 

lektorom. Dziękuję Parafianom i Gościom za udział w adoracji 

Najświętszego Sakramentu w kościołach w Bóbrce i Orelcu, za włączanie 

się w przeżywanie wydarzeń paschalnych w rodzinnych domach. 
  
      Życzymy Parafianom, by w naszym życiu zawsze zwyciężało życie 

nad śmiercią, miłość nad nienawiścią, wiara nad zwątpieniem bo taki 

wzór daje nam Jezus Zmartwychwstały a Święta niech upłyną w 

pokoju, zdrowiu i patrzmy z ufnością w przyszłość. Alleluja ! Chrystus 

Zmartwychwstał!  Ufajmy Mu! 


