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Gdyby Chrystus pozostał więźniem grobu, istnienie ludzkości i całego stworzenia niejako straciłoby swój sens. Lecz Ty, Chryste, naprawdę zmartwychwstałeś!
1. «Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu,
ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu» (Mk 16,6).
O świcie pierwszego dnia po szabacie, jak mówi
Ewangelia, kilka kobiet poszło do grobu oddać
hołd ciału Jezusa, ukrzyżowanego w piątek, które
zostało pośpiesznie owinięte w płótno i złożone w
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stworzenia niejako straciłoby swój sens. Lecz Ty,
Chryste, naprawdę zmartwychwstałeś!
Wypełniło się zatem to, co zostało zapisane w
Piśmie, którego słuchaliśmy przed chwilą w Liturgii Słowa, ukazującej kolejne etapy całego planu
zbawienia. Na początku stworzenia «Bóg widział,
że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre» (Rdz
1,31). Abrahamowi obiecał, że «wszystkie ludy
ziemi będą sobie życzyć szczęścia [takiego, jakie
jest udziałem] twego potomstwa» (Rdz 22,18).
Wysłuchaliśmy również jednej z najstarszych
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NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Sekwencja
Niech w święto radosne
Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni
uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce
Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem
i zmył grzechów zmazy.

grobie. Szukają Go, ale nie znajdują; nie ma Go już
w miejscu, gdzie został pochowany. Pozostały
jedynie znaki przypominające o Jego pogrzebie:
pusty grób, chusty, całun. Kobiety ogarnia strach
na widok «młodzieńca (...) ubranego w białą szatę», który im oświadcza: «powstał, nie ma Go
tu» (tamże, 16, 5-6).
Ta zdumiewająca wiadomość, która miała zmienić
bieg historii, od tamtej pory nieprzerwanie przekazywana jest z pokolenia na pokolenie; orędzie
stare, lecz ciągle nowe. Usłyszeliśmy je po raz
kolejny podczas tego paschalnego czuwania —
które jest matką wszelkiego czuwania — i teraz
rozlega się ono po całej ziemi.
2. O wzniosła tajemnico tej Świętej Nocy! Nocy, w
której przeżywamy na nowo to przedziwne wydarzenie zmartwychwstania! Gdyby Chrystus pozostał więźniem grobu, istnienie ludzkości i całego

pieśni tradycji żydowskiej, która ukazuje znaczenie dawnego «wyjścia», kiedy to «wybawił Pan
Izraela z rąk Egipcjan» (Wj 14,30). Wypełniają się
nadal za naszych dni prorockie obietnice: «Ducha
mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli» (Ez 36,27).
3. W tę noc zmartwychwstania wszystko rozpoczyna się znowu od «początku»; stworzenie odzyskuje swe autentyczne znaczenie w planie zbawienia. Jest to jakby nowy początek historii i kosmosu, albowiem Chrystus zmartwychwstał «jako
pierwociny spośród tych, co pomarli» (1 Kor
15,20). On, «ostatni Adam», stał się «duchem
ożywiającym» (1 Kor 15,45).
Nawet grzech naszych prarodziców jest opiewany
w orędziu wielkanocnym jako felix culpa: «O,
szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel!» Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze
(Ciąg dalszy na stronie 2)
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Śmierć zwarła się z życiem
i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia,
króluje dziś żywy.
Mario, ty powiedz,
coś w drodze widziała?

Jam Zmartwychwstałego
blask chwały ujrzała.
Żywego już Pana
widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich,
i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania
będzie Galilea.
Wiemy, żeś zmartwychwstał,
że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco,
bądź nam miłościwy.
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ROK LITURGICZNY C/II

Dz 10,34a. 37-43

Świadectwo Piotra
o zmartwychwstaniu

Kol 3,1-4
Dążcie tam, gdzie jest
Chrystus

J 20,1-9 Apostołowie
przy grobie Zmartwychwstałego

„Tak, dzisiaj przemawiają świadkowie: nie tylko ci pierwsi, naoczni, ale
także ci, którzy przejęli od nich orędzie wielkanocne i dawali świadectwo
Chrystusowi ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu z pokolenia na pokolenie. Niektórzy świadczyli aż do przelania krwi i dzięki nim Kościół tworzył się i nadal tworzy nawet w okresach gwałtownych prześladowań
i największego sprzeciwu. Na tym nieustannym świadectwie budował się
Kościół, który żyje dzisiaj na całej ziemi. Dzień dzisiejszy jest świętem
wszystkich świadków, również świadków naszego stulecia, którzy głosili
Chrystusa «wśród wielkiego ucisku» (Ap 7,14), wyznając Jego śmierć
i zmartwychwstanie w obozach koncentracyjnych i łagrach, pod groźbą
bomb i karabinów, pośród terroru i ślepej nienawiści, jakie boleśnie dotykają poszczególne osoby i całe narody. Wszyscy oni przychodzą dzisiaj
z wielkiego ucisku i śpiewają chwałę Chrystusa: w Nim, zmartwychwstałym z mroków śmierci, objawiło się życie”
12 kwietnia 1998 r., z Orędzia Wielkanocnego Urbi et Orbi
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O G Ł O S Z E N I A PA R A F I A L N E
1. Dziś Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.
Wszystkim naszym Parafianom i Gościom składamy
najserdeczniejsze życzenia, niech Zmartwychwstały
Chrystus wnosi w serce miłość, pokój i nadzieję oraz
błogosławi na drogach życia ku Wiecznej Radości.
2. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msze o
godz. 6:00, 12:00, 15:00 i w Maćkowej Rudzie o 10:30. W
II Dzień Świąt Msze św. o 9:00, 12:00, 15:00 i w Maćkowej Rudzie o 10:30. Ofiary przeznaczone są na KUL. Z
racji oktawy wielkanocnej w piątek nie obowiązuje
post od pokarmów mięsnych.
3. Dziękuję duszpasterzom wigierskim za przeprowadzenie Triduum Paschalnego, dziękuję za przygotowanie dekoracji świątecznych wraz z kwiatami (Panu
Kościelnemu, Pani Monice i pracownikom Fundacji),
dziękuję asyście liturgicznej ministrantom, lektorom,
Pani Organistce i wszystkim którzy pomogli upiększyć
liturgię i nasz kościół.
4. W sobotę 23.IV w Ełku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia od godz. 14:00 odbędzie się diecezjalny Dzień
Skupienia dla Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów
Jezusa. Serdecznie zapraszamy do włączenia się
w ten dzień. Wyjazd z Wigier o godz. 12:30.
5. Za tydzień Uroczystość Miłosierdzia Bożego i rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. Ofiary przeznaczone są
na duszpasterstwo charytatywne naszej diecezji. To
również dzień modlitwy za kierowców.
6. Uroczystość św. Wojciecha patrona Polski i naszej
diecezji została przeniesiona na 26 kwietnia. Jest to
także dzień imienin naszego Ks. Bp Jerzego, pamiętajmy w modlitwie.
7. Spotkanie dzieci i rodziców przygotowujących się do
I Komunii św. w niedziele po Mszy o 9:00, a młodzież
do bierzmowania wraz z rodzicami w środę i piątek po
Mszy o godz. 18:30 w kościele, w niedzielę po Mszy o
12:00 w Domu królewskim.
8. We wtorek o 18:00 Koronka do Ducha Św. (DNNUJ) a
po Mszy spotkanie Akcji Katolickiej.
9. Różaniec w języku polskim i ukraińskim w intencji
pokoju o godz. 17:30 (czwartek 17:00, w niedziele po
Mszy o 9:00).
10. Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składa-

ne na cele remontowe. Od ofiarodawców, których
polecamy w nowennie do Matki Bożej, wpłynęło 500zł.
11. Zapraszamy do codziennej Adoracja NS w intencji
pokoju na świecie, a naszych parafian oraz wspólnoty
na wyznaczone dni adoracji w miesiącu, za wstawiennictwem św. Patrona wybranego na cały rok dla danej
miejscowości, który obecny jest w naszej kaplicy adoracji, by wypraszać Boże bł. dla wszystkich rodzin. Plan
adoracji na kolejne miesiące i lista do dobrowolnego
zapisania się jest wyłożona na ołtarzu św. Romualda.
12. Kuchnia klasztorna zaprasza do skorzystania z
oferty posiłków na wynos. Można również zgłosić się
do pracy w kuchni i w restauracji. Informacje i szczegóły pod tel. 789190068.
13. Parafia OO. Franciszkanów w Suwałkach zaprasza
na warsztaty muzyczne. Szczegóły na plakacie.
14. Lucyna i Marcin Krejpcio składają serdeczne podziękowanie za wsparcie duchowe i materialne
w leczeniu córki Zuzi z choroby nowotworowej. Za
każdy dar serca dziękują życząc radosnych Świąt.
(Ciąg dalszy ze strony 4)

obficiej rozlała się łaska, a «kamień odrzucony
przez budujących stał się kamieniem węgielnym» (Psalm responsoryjny) niezniszczalnej budowli duchowej.
W tę świętą noc narodził się nowy lud, z którym
Bóg zawarł wieczne przymierze we krwi Słowa
wcielonego, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.
4. Członkami ludu odkupionych stajemy się poprzez chrzest. «Przez chrzest zanurzający nas
w śmierć — przypomina apostoł Paweł w Liście
do Rzymian — zostaliśmy razem z Nim pogrzebani
po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu —
jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale
Ojca» (6,4).
Ta nauka odnosi się w sposób szczególny do was,
drodzy katechumeni, którym za chwilę Matka
Kościół przekaże wielki dar życia Bożego. Boża
Opatrzność przywiodła was tu z różnych krajów,
abyście u grobu św. Piotra przyjęli sakramenty
inicjacji chrześcijańskiej: chrzest, bierzmowanie
i komunię św. W ten sposób wejdziecie do domu
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I N T E NC J E M S Z Y Ś W I Ę T Y C H
6:00 - za parafian
6:00 - +Bolesław Krajewski (g.1)
6:00 - +Ryszard Dębski (od r. Albosztów)
12:00 - +Zenon Zieliński 7r. śm.
12:00 - +Czesław Nieszczerzewski (od Sąsiadów)
15:00 - za Ojczyznę, oddalenie zagrożeń, o pokój
Maćkowa Ruda: 10:30 - +Tadeusz, Czesława, Jan z
r.Gryszkiewiczów i Świackich

9:00 - +Janusz Domysławski
9:00 - +Bolesław Krajewski (g.2)
12:00 - +Tomasz Krawczuk 31r. śm.
12:00 - +Irena, Czesław, Apolonia, Ewa, Piotr, Franciszka z r.Chaleckich, Tadeusz Zieliński
15:00 - +Józef Hołubowicz
15:00 - za Tymoteusza 30 ur. o Boże bł.
Maćkowa Ruda: 10:30 - +zr. Trockich, Trzcianowskich, Kozłowskich, Pietkiewiczów i d.w.c.ć.
Pana, zostaniecie uświęceni olejem radości i będziecie mogli karmić się Chlebem niebieskim.
Wspierani mocą Ducha Świętego, zachowujcie
wierność Chrystusowi i odważnie głoście Jego
Ewangelię.
5. Drodzy bracia i siostry, zgromadzeni w tej bazylice! Również i my za chwilę zjednoczymy się
z katechumenami, aby odnowić nasze przyrzeczenia chrzcielne. Na nowo wyrzekniemy się szatana
i jego czynów, aby niewzruszenie trwać przy Bogu
i uczestniczyć w Jego planie zbawienia. W ten sposób potwierdzimy, że coraz bardziej chcemy żyć
zgodnie z Ewangelią.
Niech Maryja, radosny świadek zmartwychwstania, pomaga wszystkim «postępować w nowym
życiu» i uświadomi każdemu z nas, że «dawny
nasz człowiek został współukrzyżowany» z Chrystusem, i dlatego powinniśmy uznać, że jesteśmy
ludźmi nowymi, i jak ludzie nowi postępować
«żyjąc dla Boga w Chrystusie Jezusie» (por. Rz 6,411). Amen. Alleluja!

7:30 - +Bolesław Krajewski (g.3)
18:00 - Nowenna DNNUJ
18:30 – dziękcz. w 30r. ślubu Bogusławy i Roberta
Nowosadko o Boże bł. opiekę Maryi
18:30 - +Antoni Koncewicz 4m. po śm.
7:30 - +Bolesław Krajewski (g.4)
18:30 - dziękcz. za chrzest Wiesława o odnowienie
łaski chrztu, o Boże bł. op. Maryi
18:30 - +Maria Krawczuk 5m. po śm. (od
r.Tarasiewicz)
7:30 - +Bolesław Krajewski (g.5)
18:30 - +Anastazja Jakubowska 9m. po śm.
18:30 - Msza zbiorowa: intencje z nowenny i
1. +Marianna Aleksandrowicz
2. +Wacława Utko 3r. śm.
3. +Marcin Żukowski 30 dz. po śm.
4. +Robert Szusta 30 dz. po śm.
7:30 - +Bolesław Krajewski (g.6)
18:30 - w 14 ur. Kacpra Boże bł. opiekę Maryi
18:30 - +Wacław Bielecki 5m. po śm. (od wnuczki
Martyny z rodziną)
7:30 - +Andrzej, Jadwiga, Piotr z r.Merskich
10:00 - +Sławomir Krajewski 1r. śm.
10:00 - +Ryszard Dębski 1r. śm.
11:00 - chrzest
18:30 - +Bolesław Krajewski (g.7)
18:30 - +Janina i Antoni Kurzyn
9:00 - +Bolesław Krajewski (g.8)
9:00 - +Jadwiga, Henryk Poźniak, Adam
12:00 - +Elżbieta i Adam w rocznicę śm.
12:00 - +Zenon, Anna, Ignacy, Zbigniew Bachorzów,
Stanisława i Józef Grabarczyk, Joanna Dolatowska, Janina i Jan Oleksy
15:00 - za parafian
Maćkowa Ruda:
10:30 - +Jan Cichocki, z r.Cichockich, Herbsztów

