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Gdyby Chrystus nie 
zmartwychwsta³, 

daremna by³a by nasza wiara

DRODZY BRACIA I SIOSTRY

szystkim, którzy ten 
biuletyn czytaj¹,  
sk³adamy z g³êbi p³y-
n¹ce ¿yczenia Wiel-Wk a n o c n e .  N i e c h  

Chrystus zmartwychwsta³y uma-
cnia wasz¹ wiarê, nadziejê i mi-
³oœæ. Niech blask zmartwych-
wstania rozœwietli wasze serca 
abyœcie mogli kroczyæ i postê-
powaæ jak synowie œwiat³oœci. 
Cieszcie siê radoœci¹, spokojem
i ³ask¹ Bo¿¹, abyœcie mogli z na-
dziej¹ i bez lêku oczekiwaæ po-
wtórnego przyjœcia Zmartwych-
wsta³ego Pana.

ks. pra³. dr Ireneusz Sokalski - 
proboszcz wraz z ksiê¿mi 
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aprawdê godne to sprawiedli-
we, abyœmy Ciebie, Panie,Zw tym czasie uroczyœciej 

s³awili, gdy jako nasza Pascha zosta³ 
ofiarowany Chrystus. On bowiem 
jest prawdziwym Barankiem, który 
zg³adzi³ grzechy œwiata; On umiera-
j¹c zniweczy³ nasz¹ œmieræ i zmar-
twychwstaj¹c przywróci³ nam ¿ycie.

(Prefacja wielkanocna)

 
szystkie tajemnice ¿ycia 
ukrytego i publicznego Pana WJezusa by³y przygotowaniem 

do Jego ofiary i Zmartwychwstania. 
Ono jest kulminacyjnym punktem 
dzie³a Odkupienia i fundamentem na-
szej wiary. Œw. Pawe³ napisa³: „Jeœli 
Chrystus nie zmartwychwsta³, darem-
ne jest przepowiadanie nasze, darem-
na jest i wiara wasza”. Zdanie to mo-
¿na odwróciæ. Skoro Chrystus zmar-
twychwsta³, daremne s¹ wszelkie za-
kusy Jego wrogów, daremne s¹ wszy-
stkie ataki na wiarê. Niedziela Zmar-
twychwstania jest najstarszym i naj-
wiêkszym œwiêtem chrzeœcijañstwa. 
Obchód œwi¹teczny trwa przez ca³¹ 
oktawê, a przed³u¿eniem jego jest 
Okres Wielkanocny koñcz¹cy siê ok-
taw¹ Zes³ania Ducha Œwiêtego. Czter-
dziestodniowy pobyt Pana Jezusa na 
ziemi po Jego Zmartwychwstaniu 
przypomina pascha³: wielkanocna 
œwieca p³on¹ca w czasie Mszy i Niesz-
porów a¿ do œwiêta Wniebowst¹pienia 
Pañskiego. Wyrazem naszej radoœci ze 
zwyciêstwa Zbawiciela nad szatanem, 
grzechem i œmierci¹ jest powtarzaj¹cy 
siê czêsto okrzyk: Alleluja!

Ludzie wskrzeszeni przez Pana 
Jezusa Wracali do ¿ycia, jakie przed-
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tem prowadzili. Natomiast Chrystus 
nie wróci³ do ¿ycia doczesnego, lecz 
rozpocz¹³ nowe ¿ycie, które bêdzie 
trwa³o na wieki. Jest ono zwrócone 
ca³kowicie ku Ojcu: „Umar³szy grze-
chowi raz umar³, a powstawszy z mar-
twych ¿yje dla Boga”. ¯ycie Jezusa 
Zmartwychwsta³ego jest wzorem na-
szej œwiêtoœci, naszego ¿ycia nadprzy-
rodzonego, którego treœci¹ jest odwró-
cenie siê od grzechu i zwrócenie siê do 
Boga. Podstaw¹ ¿ycia nadprzyro-
dzonego jest ³aska uœwiêcaj¹ca wlana 
w nasz¹ duszê na Chrzcie œwiêtym. Sa-
krament ten jest œciœle zwi¹zany z ta-
jemnic¹ Zmartwychwstania. Liturgia 
Okresu Wielkanocnego stale wspomi-
na tê wzajemn¹ zale¿noœæ i zachêca, 
abyœmy przez czêste i godne przyjmo-
wanie Eucharystii rozwijali w sobie ¿y-
cie Bo¿e, zaszczepione w naszej duszy 
przez Chrzest œwiêty.

Zadaniem Aposto³ów by³o 
œwiadczyæ o dziele Jezusa Chrystusa,
a zw³aszcza o Jego Zmartwychwsta-
niu. Umocnieni w wierze obcowaniem 
ze zmartwychwsta³ym Chrystusem, 
znosili zwyciêsko przeœladowania
i œmieræ, pieczêtuj¹c swoje œwiadec-
two w³asn¹ krwi¹. W ich œlady poszli 
mêczennicy. W okresie Wielkanoc-
nym w œwiêta Aposto³ów i Mêczenni-
ków Koœció³ u¿ywa specjalnych for-
mularzy mszalnych i brewiarzowych, 
które podkreœlaj¹ ich ³¹cznoœæ z Chry-
stusem w ich mêce i chwale. Obowi¹-
zek sk³adania œwiadectwa Chrystuso-
wi zmartwychwsta³emu spoczywa na 
wszystkich pokoleniach chrzeœcijan,
a wiêc tak¿e i na nas.



PASCHA£ to œwieca u¿ywana w li-
turgii – œwiêcona w czasie Nocy Pa-
schalnej, zapalana w okresie wiel-
kanocnym, a tak¿e w czasie chrztu œw., 
pogrzebu; du¿ych rozmiarów i wagi 
jest wa¿nym znakiem w liturgii. Naj-
pierw oznacza Chrystusa Zmartwych-
wsta³ego, który wielokrotnie w Piœmie 
Œwiêtym jest nazywany œwiat³em. Na-
wi¹zuje tak¿e do s³upa ognia, który 
prowadzi³ Izraelitów przez pustyniê, 
oraz do œwiat³a wiary, które w mo-
mencie chrztu œw. zapala siê w cz³o-
wieku. Litery Alfa i Omega wy¿³obione 
b¹dŸ odlane z wosku – pierwsza i osta-
tnia litera alfabetu greckiego – wska-
zuj¹ na Boga, który istnieje od zawsze
i nie przestanie istnieæ; data (obecny 
rok) w polach krzy¿a to symbol lu-
dzkiej historii wpisanej w nieskoñ-
czone istnienie Boga; 5 gron (czerwo-
nych ozdobnych gwoŸdzi zakoñ-
czonych ¿ywicznymi kulkami) to 5 ran 
Chrystusa, który przez œmieræ na krzy-
¿u uratowa³ cz³owieka od œmierci. Na-
zwa pascha³ nawi¹zuje do hebr. pesah, 
co oznacza przejœcie. Jezus Chrystus 
przeszed³ przez œmieræ do nowego 

¿ycia i ka¿dego z nas uzdolni³ do ta-
kiego przejœcia. Procesja z pascha³em 
w Noc Paschaln¹, zapalonymi œwie-
cami i trzykrotnym œpiewem akla-
macji „Œwiat³o Chrystusa” przywo³uje 
na myœl s³owa Chrystusa: „Ja jestem 
œwiat³oœci¹ œwiata. Kto idzie za Mn¹, 
nie bêdzie b³¹dzi³ w ciemnoœciach, lecz 
bêdzie mia³ œwiat³oœæ ¿ycia” (J 8, 12).

BARANEK | Liturgicznym symbo-
lem Wielkanocy jest baranek z cze-
rwon¹ chor¹gwi¹ - sztandarem tri-
umfu. Baranek jest symbolem mêki, 
œmierci i zmartwychwstania Chrystu-
sa oraz Eucharystii. Jest tak¿e pami¹-
tk¹ po dramatycznych wydarzeniach 
ze Starego Testamentu, kiedy to anio³ 
œmierci przeszed³ przez ziemiê egi-
psk¹, uœmiercaj¹c pierworodnych sy-
nów. Omin¹³ tylko te ¿ydowskie domy, 
których odrzwia naznaczone by³y 
krwi¹ baranka, zabitego z Bo¿ego na-
kazu. Za czasów Chrystusa ¿eby uwiel-
biæ Boga albo go przeb³agaæ, sk³adano 
Mu w ofierze m.in. baranki, które ka-
p³ani zabijali rytualnie w œwi¹tyni je-
rozolimskiej. Chrystus zostaje krzy¿o-
wany dok³adnie w momencie za-
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A
CHRYSTUS wczoraj
i dziœ (¿³obi pionowe 
ramiê krzy¿a) pocz¹-
tek i koniec (¿³obi ra-
miê poziome) Alfa 
(¿³obi l iterê alfa)
i Omega (¿³obi literê 
omega). Do Niego 
nale¿y czas (¿³obi 
pierwsz¹ cyfrê roku)
i wiecznoœæ (druga 
cyfra). Jemu chwa³a 
i panowanie (trzecia 
cyfra) przez wszy-
stkie wieki wieków. 
Amen. (4  cyfra)



bijania baranków w œwi¹tyni. Wyda-
rzenia te zbiegaj¹ siê ze sob¹. Chrystus 
w wielki czwartek wyznaczy³ sk³adanie 
nowej ofiary - bezkrwawej - z chleba
i wina. On sta³ siê ostatnim barankiem 
- ostatni¹ krwaw¹ ofiar¹. Od tego cza-
su, zgodnie z poleceniem Jezusa Chry-
stusa i nauczaniem Aposto³ów, Ko-
œció³ Œwiêty sk³ada Bogu w ofierze, ju¿ 
nie baranki, ale ofiary bezkrwawe - 
chleb i wino, które po s³owach kon-
sekracji staj¹ siê prawdziwym Cia³em i 
Krwi¹ naszego Pana.  Pocz¹tki œwiê-
cenia baranka siêgaj¹ VII wieku, a jego 
ustawianie na stole wielkanocnym na-
kaza³ papie¿ Urban V w XIV w. W Pol-
sce baranek, zwany te¿ Agnuszkiem, 
znany jest od XVII wieku. Baranek na 
stole ma przypominaæ ucztuj¹cym
o najwa¿niejszym przes³aniu œwi¹t –
o zwyciêstwie Chrystusa nad œmierci¹.

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE
1) Dzisiaj, prze¿ywamy Niedzielê 
Zmartwychwstania Pañskiego. Msze 
Œwiête jak w ka¿d¹ niedzielê za wyj¹-
tkiem Mszy Œw. o godz. 14:00 i 19:00. 
2) Jutro, w drugi dzieñ Œwi¹t, Msze 
Œwiête równie¿ wed³ug porz¹dku nie-
dzielnego, za wyj¹tkiem Mszy Œw.
o godz. 14:00 i 19:00. Taca zbierana 
podczas drugiego dnia Œwi¹t, prze-
znaczona bêdzie na utrzymanie Wy-
dzia³u Teologicznego US i KUL. 3) We 
wtorek - Msza Œw. i Nabo¿eñstwo do 
Œwiêtego Józefa po Mszy œw. wieczor-
nej. 4) Nowenna do MB Nieustaj¹cej 

pomocy w œrodê o godz. 18:00. 5) W 
przysz³¹ niedzielê - niedzielê mi³osier-
dzia bêdziemy œwiadkami kanonizacji 
dwóch wielkich papie¿y - b³. Jana 
XXIII i b³. Jana Paw³a II. Uroczystoœci 
te rozpoczynaj¹ w Koœciele powszech-
nym tzw. Tydzieñ Mi³osierdzia. Ma on 
nas odwo³ywaæ do przes³ania Jezusa, 
powierzonego œw. s. Faustynie Kowal-
skiej podczas licznych objawieñ. Za-
chêcamy do czytania Dzienniczka Œw. 
Siostry Faustyny, w którym dok³ad-
nie zapisa³a to, czego ¿¹da od nas i od 
œwiata Jezus Chrystus.  6)  Serdecznie 
dziêkujemy naszym dobrodziejom
i ofiarodawcom za wsparcie modlitew-
ne i materialne. Zapewniamy o naszej 
pamiêci modlitewnej. W ubieg³¹ nie-
dzielê na Fundusz Remontowy Ko-
œcio³a zebrano 8.720 z³. 7) Parafialny 
zespó³ Caritas sk³ada serdeczne po-
dziêkowania za sk³adane ofiary i pro-
dukty ¿ywnoœciowe, które pos³u¿y³y 
na przygotowanie paczek œwi¹te-
cznych dla najbardziej potrzebuj¹cych 
parafian. 8) Informujemy i¿ od ponad 
miesi¹ca dzia³a ponownie nasza stro-
na internetowa pod zmienionym adre-
sem. www.swietyjozef.szcze 
cin.pl 9) Solenizantom i jubilatom 
rozpoczêtego tygodnia a tak¿e wszy-
stkim tutaj obecnym, ¿yczymy wielu 
³ask Bo¿ych, opieki Matki Bo¿ej i Œw. 
Józefa - Patrona naszego sanktuar-
ium. Niech Chrystus zmartwychwsta-
³y zakróluje w waszych sercach i ob-
darzy was darami wiary, nadziei i mi-
³oœci.
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