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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  wierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma 

powstać z martwych. 

I czytanie: Dz 10, 34a. 37-43; II czytanie: Kol 3, 1-4 

Psalm: Ps 118; Ewangelia: J 20, 1-9  



KOMENTARZ PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

Wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do 

grobu. 

Tak jej było spieszno, tak waz ne dla niej było dopełnienie obrządku po-

grzebu ukochanego Nauczyciela; a tymczasem gro b okazał się pusty. Niczego 

nie rozumiała tak jak i Apostołowie, kto rych o tym zawiadomiła. Ale Jan, naj-

bliz szy uczen  Jezusa, kto rego serce biło wielką miłos cią do Mistrza, pobiegł 

do grobu, lecz nie zatrzymał się na progu, tylko wszedł do s rodka. Nie po-

trzebne mu były z adne słowa i znaki, Ujrzał i uwierzył. I my dzis  patrzymy na 

pusty gro b. Moz emy się nad nim zatrzymac , zapłakac , albo pochylic  się 

i wejs c  w to, na co on wskazuje.  

Dzis , z powodu epidemii, nie moz emy is c  do tradycyjnego grobu Chrystusa 

w kos ciele, ale moz emy pochylic  się nad jego tajemnicą, kto ra mo wi nam, z e 

Boga nie da się zamknąc  w grobie, bo On jest Ż yciem i wszędzie gdzie przyj-

dzie, przynosi z ycie.  

Panie, przymno z  nam wiary, abys my uwierzyli, z e TY jestes  we wszystkim 

co nas spotyka, w kaz dą ciemnos c  przynosisz s wiatło, kaz de zło przemie-

niasz w dobro i dajesz nam z ycie nie tylko tu na ziemi, ale na wiecznos c  

w Twoim Kro lestwie. 

Szczodrość Zmartwychwstałego! 

Jeszcze przed swym narodzeniem Jezus miał zwyczaj obdarowywania ludzi 

rozmaitymi darami. Elz bietę i Jana obdarował Duchem Ś więtym – dawcą 

wszystkich innych daro w. Rodząc się w betlejemskiej szopie, niebo 

obdarował chwałą i rados cią, a ziemi i ludziom ofiarował poko j! Mogli 

czerpac  z niego jednak tylko ci, kto rzy całkowicie zaufali Ojcu z nieba! Tylko 

w ubogich duchem Bo g ma upodobanie! 

Ro wniez  młodos c  Jezusa cechuje obdarowywanie. Ukryty w Nazarecie 

budował ludzi pracowitos cią, szacunkiem dla Boga, rodzico w, rodziny 

i s rodowiska oraz poszanowaniem dla tradycji narodowych. W z yciu 

dorosłym, jako wędrowny katecheta, wszystkim bez wyjątku rozdawał 

Ewangelię, kto ra jes li została przyjęta, owocowała w sercach łaską 

nawro cenia, wiary, nadziei, miłos ci! Ponadto chorych obdarowywał 

zdrowiem. Umarłych – z yciem. Grzeszniko w – odpuszczeniem grzecho w. 

Opętanych – wyzwoleniem spod niszczącej władzy Śzatana. 

Umierając na krzyz u, Jezus nie zamknął się w sobie i w swoim cierpieniu. 

...I NIE TYLKO 



Nadal wychodził naprzeciw ludziom. Nawracającego się łotra obdarował 

kro lestwem niebieskim. Śetnika, poganina, s wiadka Jego s mierci – wiarą. 

Śwych zabo jco w – wstawiennictwem u Ojca: „Ojcze, przebacz im, bo nie 

wiedzą, co czynią” (Łk 23,34). Matkę, wierną towarzyszkę ewangelicznego 

szlaku, związał duchowymi więzami z Janem. Janowi powierzył pieczę nad 

Maryją. Maryja i Jan w milczeniu, co podkres la wagę wydarzenia, przyjęli to 

obdarowanie. 

Czy po zmartwychwstaniu Jezus nadal obdarowywał ludzi? Jes li tak, to 

jakimi darami? 

Pierwszym Jego darem jest niezwłoczne powiadomienie ucznio w 

i uczennic o swoim zmartwychwstaniu. Uczynił to juz  o s wicie, u progu 

owego pamiętnego dnia, za pos rednictwem wiarygodnych posłan co w, sług 

Boga, anioło w. Ż wielkim trudem, pos ro d wahan  i z niedowierzaniem 

adresaci przyjmują ową wiekopomną wiadomos c . 

Drugim darem zmartwychwstałego Chrystusa jest ukazanie się kobietom: 

Marii Magdalenie i innym. Żasługiwały na to wyro z nienie. Ale nie tylko. 

Maria dawała gwarancję, z e znakomicie wywiąz e się z zadania, kto re jej zleci: 

„Udaj się do moich braci i powiedz im (...)” (J 20,18). Podobnie i pozostałe. 

Żnał je doskonale i był ich pewien. Towarzyszyły Mu na apostolskim szlaku. 

Darzyły Go szlachetną miłos cią. Wspierały Jego nauczycielską działalnos c  

pracą i pieniędzmi. Wytrwały pod krzyz em, choc  ryzykowały nie tylko 

dobrym imieniem, ale i z yciem. Nie jest wykluczone, z e z wdzięcznos ci 

i w nagrodę zostały wybrane do godnos ci posło w Żmartwychwstałego. Od tej 

chwili mogły razem z Marią Magdaleną odpowiedzialnie mo wic : „Widziałam 

Pana i to mi powiedział” (J 20,18), czyli On rzeczywis cie zmartwychwstał! 

Dzięki spotkaniu ze Żmartwychwstałym zniknął z ich serc lęk, kto ry 

w kaz dych okolicznos ciach skutecznie zamyka ludziom usta. Wypełniła je 

natomiast odwaga umoz liwiająca dzielenie się radosną nowiną 

o zwycięstwie Pana i o Jego powrocie ze s mierci do z ycia. 

Trzecim darem Żmartwychwstałego jest łaska poszanowania dla Kos cioła. 

Maria Magdalena w pierwszej kolejnos ci informuje apostoło w Piotra i Jana 

o owym niezwykłym wydarzeniu. Kos cio ł bowiem z woli Boga uroczys cie 

i urzędowo obwies ci prawdę o zmartwychwstaniu mieszkan com Jerozolimy, 

Palestyny i ziem os ciennych, a w swoim czasie ujawni ją całemu s wiatu. 

I będzie jej strzegł i głosił ją z niezachwianą pewnos cią przez kolejne 

tysiąclecia, az  do skon czenia s wiata. 

Czwartym obdarowaniem ze strony zmartwychwstałego Jezusa są wyrzuty 

czynione uczniom. Bez ogro dek wypomina im brak wiary i upo r, z e nie 



WIELKANOCNE ZAMYŚLENIA

wierzyli tym, kto rzy widzieli Go zmartwychwstałego (por. Mk 16,14). Nie 

robi tego dla pognębienia, lecz ku ich opamiętaniu się. Wyrzuty te 

podyktowane są miłos cią. Mają dopomo c im w rachunku sumieniu i we 

wzbudzeniu szczerego z alu. Bez tego nie ma nawro cenia, uzdrowienia 

i duchowego wzrostu. Niedziela Żmartwychwstania jest więc czasem 

osobistych rozrachunko w Żmartwychwstałego z bliskimi. Ro wnoczes nie jest 

czasem Boz ej amnestii i niewyobraz alnej rados ci. Chrystus bowiem 

w słowach: „Poko j wam!” udziela zgromadzonym w Wieczerniku 

przebaczenia. Wspaniały to dar! 

W tych samych tez  słowach Jezus uwalnia ucznio w od lęku przed ludz mi. 

Mają oni bowiem wiele powaz nych powodo w do obaw. Boją się, z e mogą 

zostac  ukarani za powszechnie znaną przynalez nos c  do grona Jego ucznio w. 

Mogą zostac  oskarz eni przez władze rzymskie i z ydowskie o wykradzenie 

ciała Jezusa z grobu. Mogą byc  sądzeni za wzbudzanie niepokoju społecznego 

przez rozsiewanie wiadomos ci o zmartwychwstaniu Mistrza. Lękają się, bo 

sprawa moz e się nie zakon czyc  na chłos cie i więzieniu, ale przyjdzie im 

zapłacic  za przynalez nos c  do Chrystusa z yciem. Nie były to obawy 

bezpodstawne. Potwierdzi to niedaleka przyszłos c . Mo wiąc: „Poko j wam!”, 

Chrystus wlewa w ich zalęknione dusze odwagę. Niezwyczajną odwagę! Tę 

samą, kto rą po raz pierwszy ofiarował im podczas burzy na jeziorze. 

Powiedział do nich wo wczas: „Odwagi. Ja jestem. Nie bo jcie się!”. Innymi 

słowy: „Jestem Bogiem. Moja odwaga jest waszą odwagą! Nie bo jcie się! 

Działajcie! Two rzcie mocni moją odwagą!”. 

Te same dary Żmartwychwstały ofiarowuje nam. Pojawia się pytanie, czy je 

przyjmujemy. Ż yczmy sobie zatem nawzajem bezzwłocznego przyjęcia 

szczodrego obdarowania od Pana, kto ry zwycięz ył s mierc ! 
ks. Rafał Buchinger 

Nie umrę, ale żyć będę!     

W jednej krótkiej chwili życie się zmieniło; 

bez pracy, spacerów i spotkań rodzinnych. 

Wszystko niepewnością jak mgłą się zaćmiło, 

a świat stał się obcy i tak niegościnny. 

    Dziś bez Eucharystii i komunii świętej 

    ten czas przeżywamy daleko od siebie. 

    W tajemnicy krzyża dla nas niepojętej 

    z bolesnym zdziwieniem wzdychamy do Ciebie. 



Lecz Święta Wielkanoc przyjdzie jak co roku 

z Chrystusem co niesie pokój i nadzieję 

i choć tak odmienna i ze łzami w oku 

Bożą mocą wszystkie ciemności rozwieje. 

    Chrystus Pan zmartwychwstał, zmartwychwstał prawdziwie 

    - nic życia nie zatrzyma danego z miłości, 

    które raz zapłonęło w stworzenia ogniwie 

    i na zawsze nadzieją w każdym sercu gości. 

 Pokonałeś Panie grzech, śmierć i szatana. 

Choć zniszczona ziemia przez nieposłuszeństwo 

cierpi we własnej pychy sidła zaplątana 

Twoją mocą może osiągnąć zwycięstwo. 

    Panie! To Ty dzisiaj przyjdź do nas w gościnę, 

    i jak w Wieczerniku rozmnóż dla nas chleba 

    pobłogosław Polskę i naszą Rodzinę, 

    i połóż na stole okruszynę nieba. 

Chrystus Zmartwychwstał! 

Prawdziwie Zmartwychwstał! 

 

Drodzy Parafianie! 

Życzymy Wam  doświadczenia żywego Jezusa,  

który Zmartwychwstał  

i który był, jest i zawsze będzie z nami! 

Radosnego i błogosławionego świętowania 

Paschy Naszego Pana! 

Duszpasterze Parafii Trójcy Przenajświętszej 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Jestes my uczestnikami paschalnego zwycięstwa Chrystusa nad s miercią, grzechem 
i złem. Żmartwychwstały Chrystus przygotowuje dla nas wielkanocny posiłek, za-
prasza do obficie zastawionych stoło w: Śłowa Boz ego i Eucharystii. W czasie trwają-
cej epidemii koronawirusa w kos ciele we Mszy s w. moz e uczestniczyc  jedynie pięc  
oso b (są to osoby, kto re wczes niej zamo wiły intencje mszalne). Przedłuz ona została 
dyspensa Ks. Biskupa od udziału w niedzielnej i s wiątecznej Eucharystii.  

 Nasze rodziny stały się domowymi Kos ciołami – miejscem modlitwy, słuchania 
Śłowa Boz ego i przyjęcia duchowej Komunii s w. Dziękujemy wszystkim, kto rzy 
w taki sposo b łączą się ze swoją s wiątynią, w kto rej wasi duszpasterze stęsknieni za 
owcami sprawują Eucharystię. 

 W Niedzielę Żmartwychwstania Msze s w. odprawimy w następującym porządku: 
o godz. 7.30; 9.00; 10.30;12.00 i wieczorem o godz. 18.00 – wszystkie będą transmi-
towane on-line.  Nieszpory uroczystos ci Żmartwychwstania Pan skiego o godz. 17.30 
– transmisja on-line. 

 W Poniedziałek Wielkanocny odprawimy Msze s w. o godz. 7.30; 9.00; 10.30; 12.00 
– transmisje on-line. 

 Trwa nowenna do Miłosierdzia Boz ego, kto remu oddajemy czes c  w przyszłą nie-
dzielę. Koronkę do Boz ego Miłosierdzia odmo wimy dzisiaj na zakon czenie Mszy s w. 
o godz. 18.00; w Poniedziałek Wielkanocny o godz. 11.45; zas  od wtorku do soboty 
o godz. 17.45. Żapraszamy do wspo lnej modlitwy. 

 Pragniemy podziękowac  wszystkim za okazaną z yczliwos c  i modlitwy z okazji 
Kapłan skiego Ś więta w Wielki Czwartek oraz za przekazane ro z nymi drogami z ycze-
nia wielkanocne.  

 Dziękujemy wszystkim, kto rzy w trosce o utrzymanie swojej parafii w tych ostat-
nich dniach przekazali ofiarę s wiąteczną poprzez konto parafialne. Dziękujemy za 
ofiary przekazane w kos ciele. Wszystkich parafian i dobroczyn co w powierzamy Bo-
gu we mszach s więtych sprawowanych w naszym kos ciele w tym okresie s wiątecz-
nym. Niech wspo lna modlitwa pomaga nam przez yc  ten niełatwy czas i rodzi w na-
szym z yciu osobistym i rodzinnym nowe owoce. 

 Prezentem wielkanocnym dla całej naszej parafii jest transmisja on-line z naszego 
kos cioła, a takz e nowa strona internetowa (mobilna). Dziękujemy wszystkim, kto rzy 
przyczynili się swoją pracą i zaangaz owaniem do stworzenia tej moz liwos ci kontak-
tu z wiernymi.  

 Śprawy losowe moz na załatwiac  w kancelarii parafialnej poprzez kontakt z księ-
dzem pełniącym w danym dniu dyz ur. 

 Żachęcamy do lektury czasopism katolickich oraz naszej parafialnej gazetki Credo. 

 Niech Żmartwychwstały Chrystus umocni nas swoim błogosławien stwem.  



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 13.04 - PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY 

7.30   W int. pracowniko w i wolontariuszy naszej Parafii z podziękowaniem i pros bą 

      o Boz e błog. w rodzinach 

9.00   Dzięk.-błag. o opiekę Matki Boz ej dla całej rodziny oraz o dary Ducha Ś więtego 

      i pomys lne zdanie matury dla Macieja 

10.30  CHRŻTY: Śzymon Szymanek, Kinga Dudka 

12.00  Dzięk.-błag. w int. członko w i wolontariuszy Śtowarzyszenia „Śerce dla Śerca” 

      oraz uczestniko w projektu Aktywizacji Śpołecznej Oso b Śtarszych 

WTOREK - 14.04 - WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY 

6.00    1. O Boz e błog. i potrzebne łaski dla Eleonory 

      2.  za zm. rodzico w Żofię i Jo zefa Kapo w 

18.00  1. za zm. Ignacego Śektę w 13 r. s m.; 2. za zm. Antoninę Gaik 

      3. za zm. Annę Grodecką w 5 r. s m. i męz a Śtanisława; 4. za zm. Leszka Łozę 

ŚRODA - 15.04 - ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY 

6.00   za zm. Andrzeja Wilka 

18.00  1. za zm. Marcina Kierca; 2. za zm. Śtanisławę Golec w 1 r. s m. 

      3. za zm.  Mariusza Handzlika w 10 r. s m.; 4. za zm. Renatę Koziorowską 

CZWARTEK - 16.04 - CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY 

6.00   za zm. Marię Dyczek 

18.00  1. Dzięk.-błag. w int. dzieci i wnuko w oraz za dusze w czys c cu oczekujące    

      pomocy; 2. za zm. Władysławę Murzyn-Federowicz w 7 r. s m. 

      3. za zm. Krzysztofa Janika; 4. za zm. Helenę Żabłocką 

PIĄTEK - 17.04 - PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY 

 6.00   O Boz e błog. i potrzebne łaski dla Urszuli z rodziną 

18.00  1. za zm. Teresę Kubicę; 2. za zm. Danutę Kulaszkę 

      3. za zm. Halinę Rozum; 4. za zm. Wiesława Śzymalę 

SOBOTA - 18.04 - SOBOTA  W OKTAWIE WIELKANOCY 

6.00   1. za zm. Janinę Śierek; 2. za zm. Jerzego Czepiela 

18.00  1. za zm. Władysława Kubalę; 2. za zm. Rudolfa Śzczerbaka 

      3. za zm. Maję i Czesława Miloto w 

NIEDZIELA - 19.04 - 2 NIEDZIELA WIELKANOCNA CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

7.30   O dar nieba dla Jadwigi i Gustawa Śiwych 

9.00   1. O Boz e błog. i opiekę Matki Boz ej dla całej rodziny Frączko w 

      2.  za zm. Janinę i Aleksandra Śko rzewskich 

10.30  1. O Boz e błog. dla kapłano w rocznika s więcen  1984 

      2.  Dzięk.-błag. w int. Śtanisławy w 90 r. ur. 

12.00  za zm. Mieczysława Guta w 1 rocz. s m. 

18.00  za zm. rodzico w Jo zefa i Śtefanię Monico w, zm. z rodziny oraz za dusze      

      w czys c cu cierpiące 

19.30  za zm. męz a Kazimierza Pamułę w 22 r. s m. 



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Dz 2, 14. 22b-32; Ps 16; Mt 28, 8-15 

Wtorek: Dz 2, 36-41; Ps 33; J 20, 11-18 

Środa:  Dz 3, 1-10; Ps 118; Łk 24, 13-35 

Czwartek: Dz 3, 11-26; Ps 8; Łk 24, 35-48 

Piątek: Dz 4, 1-12; Ps 118; J 21, 1-14 

Sobota: Dz 4, 13-21; Ps 118; Mk 16, 9-15 

Niedziela:  Dz 2, 42-47; Ps 118; 1 P 1, 3-9  

         J 20, 19-31 

Msze Święte w Niedziele: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 19.30 

Msze Święte w tygodniu: 6.00, 18.00 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy MB Częstochowskiej 

  codziennie od poniedziałku do soboty: 6.30 - 18.00 

Drodzy Parafianie! 

W nabożeństwach może uczestniczyć nie więcej niż 5 osób 

i pierwszeństwo mają te osoby, które zamówiły intencję Mszy św. 

Wszystkich Parafian prosimy o przyjęcie w duchu miłości  bliźniego 

powyższej decyzji i zachęcamy do modlitwy  

w intencji powstrzymania pandemii. 

Sakrament namaszczenia chorych udzielamy jedynie w sytuacji 

zagrożenia życia. 

Poniedziałek -  od godz. 18.40 - 19.00 

Środa - od godz. 10.00 - 12.00 

Czwartek - od. godz. 17.00 –19.00 ( I czwartek m-ca kancelaria nieczynna) 

Piątek - od godz. 10.00 - 12.00 i od godz. 18.40 - 19.00 

Sprawy losowe można załatwić również poza godzinami urzędowania  

kancelarii parafialnej   (tel. kom. 503 839 832 lub  33 812 56 57)  

wew.: ks. Proboszcz - 24, ks. Wiesław - 23, ks. Wojciech - 27,  

ks. Roman - 25, kancelaria - 21) 

Kontakt e-mail: trojca@katolik.bielsko.pl  

NABOŻEŃSTWA 

KANCELARIA PARAFIALNA 

mailto:trojca@katolik.bielsko.pl

