
  Z Katechizmu Kościoła Katolickiego  
Sens i znaczenie zbawcze Zmartwychwstania 

651 "Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, 

próżna jest także wasza wiara" (1 Kor 15, 14). Zmartwychwstanie 

stanowi przede wszystkim potwierdzenie tego, co sam Chrystus czynił i 

czego nauczał. Wszystkie prawdy znajdują swoje uzasadnienie, gdyż 

Chrystus dał ich ostateczne potwierdzenie swoim Boskim autorytetem. 

652 Zmartwychwstanie Chrystusa jest wypełnieniem obietnic Starego 

Testamentu i obietnic samego Jezusa w czasie Jego życia ziemskiego. 

653 Zmartwychwstanie potwierdza prawdę o Boskości Jezusa: "Gdy 

wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM" (J 8, 

28). Zmartwychwstanie Ukrzyżowanego pokazało, że On prawdziwie był, 

Synem Bożym i samym Bogiem. Św. Paweł mógł oświadczyć Żydom: 

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

wobec nas wskrzesiwszy Jezusa. Zmartwychwstanie Chrystusa jest ściśle 

związane z misterium Wcielenia Syna Bożego.  

654 Przez swoją śmierć Chrystus wyzwala nas od grzechu a przez swoje 

Zmartwychwstanie otwiera nam dostęp do nowego życia. Jest ono przede 

wszystkim usprawiedliwieniem, które przywraca nam łaskę Bożą. Polega 

ono na zwycięstwie nad grzechem i na nowym uczestnictwie w łasce. 

Ludzie stają się braćmi Chrystusa, jak sam Jezus nazywał uczniów po 

Zmartwychwstaniu: "Idźcie i oznajmijcie moim braciom" (Mt 28, 10) 

655 Zmartwychwstanie Chrystusa - i sam Chrystus Zmartwychwstały - 

jest źródłem naszego przyszłego zmartwychwstania: "Chrystus 

zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli... I jak w Adamie 

wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni" (1 Kor 

15, 20-22). W oczekiwaniu na to wypełnienie, Chrystus  żyje w sercach 

wiernych. W Nim życie  chrześcijan zostało wprowadzone przez 

Chrystusa do wnętrza życia Bożego, aby "już nie żyli dla siebie, lecz dla 

Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał" (2 Kor 5, 15). 
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       Z niedzielnej Ewangelii  – III Niedziela Wielkanocna 

“...On sam stanął pośrodku nich 

i rzekł do nich: pokój wam...” (Łk 24,36) 

 Tak byś chciał mieć w sobie ten pokój. Tak byś chciał... Żeby 

Zmartwychwstały stanął obok, pomimo drzwi zamkniętych. Żeby można 

Go było dotknąć, usiąść przy Nim, pogadać o kłopotach. Żeby zrobiło się 

nagle tak cicho, dobrze, miło... 

 “...On sam stanął pośrodku nich i rzekł do nich: pokój wam...” 

 Tak byś chciał... Ale czekasz na cud. Bo tak naprawdę, to drzwi nie 

chcesz otworzyć. Bo ciągle przywołujesz złe wspomnienia, myślisz o 

nich, mówisz. Bo ciekawość każe ci grzebać w cudzym życiu, powodując 

zamieszanie w twoim. Bo zajmujesz się cudzymi grzechami i nie widzisz 

swoich. Bo boisz się wszystkiego, co będzie, zamiast zaufać Bogu. Bo 

ciągle narzekasz, zamiast cieszyć się choćby małym szczęściem. Bo gdy 

spotkanie z drugim jest przykre, jeszcze długo w dzień, długo w noc, 

prowadzisz z nim wewnętrzne wojny, tracąc czas, siły i miłość. Bo trawi 

cię zazdrość, kompleksy, oburzenie, bunt, poczucie niesprawiedliwości i 

pieścisz te myśli zamiast je odrzucić natychmiast... 

 “...On sam stanął pośrodku nich i rzekł do nich: pokój wam...” 

 Tak byś chciał mieć w sobie ten pokój. I zdarza się, że pomimo 

zamkniętych drzwi Bóg cię pochwyci, jak Szawła. Ale przecież normalną 

drogą zawsze będą drzwi, które trzeba samemu otworzyć. 

Zmartwychwstały przynosi nam pokój. Trzeba jednak wyciągnąć po 

niego swą dłoń. Potrzeba naszego wysiłku... 

 “...On sam stanął pośrodku nich i rzekł do nich: pokój wam...” 

                                                                                    Bogumiła Szewczyk 
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BÓBRKA 

Poniedziałe

k 19.04 

18.00 Śp. Stanisław Podkalicki – od Rodziny Królów z 

Tarnobrzega 

Wtorek 

20.04 

18.00 Śp. Janina Śnieżek – od Rodzin Kuźniarów i 

Fedorowiczów 

Środa 21.04 18.00 1. Śp. Kazimiera i Józef 

2. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Czwartek 

22.04 

18.00 1. Śp.  Kazimiera i Józef 

2. Śp. Maria Brendzowska, Grzegorz Brendzowski, 

syn Mieczysław i córka Józefa Adamko 

Piątek 

23.04 

18.00 1. Śp. Kazimiera i Józef 

2. Śp. Jan Zglenicki – od Pracowników Szkoły 

Sobota 

24.04 

18.00 1. Śp. Kazimiera i Józef 

2. Śp. Barbara Solarczyk – od Córki z rodziną 

Niedziela 

25.04 

8.30 

12.30  

Śp. Anna Ławrów – 1 rocznica śmierci 

Śp. Kazimiera i Józef 

ORELEC 

Środa 21.04 19.00 Śp. Stefania Wieczorek – od Róży pw. św. Faustyny 

Piątek 23.04 19.00 O zdrowie dla Rodziny Sopata 

Niedziela 

25.04 

7.00 

 

11.00 

Śp. Stefania Wieczorek – od Anieli Podgórskiej z 

rodziną 

Śp. Ignacy, Maria, Wiktoria, Elżbieta Mamrowicz 

SOLINA 

Niedziela 

25.04 

9.45 1. Śp. Maria Brendzowska – od prawnuków Bartka, 

Dominiki i Filipa 

2. O Boże błogosławieństwo dla Doroty 

Szpojnarowicz z okazji urodzin 

HUMOR 

Piotrek ma coś załatwić u księdza proboszcza. 

- Zachowuj się grzecznie! - upomina go matka. - Jak zobaczysz księdza, 

powiedz ładnie: "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus". 

Kiedy Piotrek wraca, mama upewnia się: - Byłeś grzeczny? 

Chłopiec na to: - Tak, tylko księdza nie było na plebani i otworzyła mi 

gospodyni, więc jej powiedziałem: "Bądź pozdrowiona, łaski pełna". 

*** 

 

Ogłoszenia Duszpasterskie – III Niedziela Wielkanocna  18.04.2021 r. 

1. Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Biblijny. Na stronie radiofara.pl jest 

informacja o konferencjach biblijnych, które będą emitowane w Radiu 

Fara przez tydzień biblijny. 

2. W czwartek na Mszę św. i następującą po niej katechezę zapraszam 

uczniów klasy 8 przygotowujących się do przyjęcia sakramentu 

bierzmowania. 

3. W piątek  przypada uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, 

patrona Polski. Tego dnia nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów 

mięsnych. 

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

w intencji naszej Ojczyzny, ustania epidemii, o zdrowie dla chorych i 

potrzebne łaski dla wszystkich opiekujących się chorymi. 

5. Za tydzień Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna Tydzień Modlitw o 

powołania do służby w Kościele. 

6. W następną niedzielę po Mszy św. o godz. 8.30 zapraszam na 

spotkanie Rodziców dzieci klasy III przygotowujących się do I Komunii 

św. 

7. Osoby modlące się systematycznie na różańcu lub pragnące rozpocząć 

taką formę modlitwy prosimy o zgłaszanie się do powstającego nowego 

Koła Żywego Różańca w naszej parafii. 

8.W środę w Bóbrce Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

 

 Z naszego postępowania i życia ludzie dalecy od 

Chrystusa i niechrześcijanie powinni bez książki 
poznać Ewangelię. 
                                                    bł. Karol de Foucauld 


