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

powstać z martwych. 

I czytanie: Dz 10, 34a. 37-43; Ps 118 

II czytanie: Kol 3, 1-4; Ewangelia:  J 20, 1-9  



KOMENTARZ PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

...I NIE TYLKO 

Szczodrość Zmartwychwstałego 

Jeszcze przed swym narodzeniem Jezus miał zwyczaj obdarowywania lu-

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

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

wał 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 bu-

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

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

słym, jako wędrowny katecheta, wszystkim bez wyjątku rozdawał Ewange-

lię, kto ra jes li została przyjęta, owocowała w sercach łaską nawro cenia, wia-

ry, 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. 

Nadal wychodził naprzeciw ludziom. Nawracającego się łotra obdarował 

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

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, 

Maria Magdalena udała się do grobu. Śpieszyło się jej bardzo, nie mogła 

wprawdzie juz  nic zrobic  dla ukochanego Pana, ale przeciez  nie zdąz yli na-

mas cic  Jego Ciała. Chciała dopełnic  obrzędu pogrzebowego, chociaz  tyle. Ale 

gro b był pusty. Zawiadomiła o tym ucznio w. Oni ro wniez , podobnie jak Mag-

dalena, spędzili tę noc bezsennie, zdruzgotani, załamani, nie potrafiący ze-

brac  mys li. Na wiadomos c  o pustym grobie Piotr i Jan przybiegają i … Jan, 

kto rego serce było zawsze tak blisko Mistrza, ujrzał i uwierzył. Wszystko za-

czynało byc  jasne.  

I nam czasem trzeba się cofnąc  do wydarzen  z przez lat przez ywanych, 

często dla nas niezrozumiałych, wydawałoby się niepotrzebnych, aby zoba-

czyc  jak Jezus powoli buduje nasze z ycie, moz e zupełnie inaczej niz  to sobie 

planowalis my, ale tak jak zaplanował to Bo g. I jez eli, jak Piotr i Jan, sercem, 

a nie tylko rozumem, spojrzymy na Zmartwychwstanie Chrystusa, to będzie-

my mieli moz liwos c  - jak Jan - ujrzec  i uwierzyc . I zrozumieć Pismo, które mó-

wi, że On ma powstać z martwych.  



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

dzą, co czynią” (Łk 23,34). Matkę, wierną towarzyszkę ewangelicznego szla-

ku, związał duchowymi więzami z Janem. Janowi powierzył pieczę nad Mary-

ją. Maryja i Jan w milczeniu, co podkres la wagę wydarzenia, przyjęli to obda-

rowanie. 

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

kimi darami? 

Pierwszym Jego darem jest niezwłoczne powiadomienie ucznio w 

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

go pamiętnego dnia, za pos rednictwem wiarygodnych posłan co w, sług Boga, 

anioło w. Z 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. Zasługiwały na to wyro z nienie. Ale nie tylko. Ma-

ria 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. 

Znał 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 do-

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

i w nagrodę zostały wybrane do godnos ci posło w Zmartwychwstałego. 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 Zmartwychwstałym 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 zwycię-

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

Trzecim darem Zmartwychwstałego jest łaska poszanowania dla Kos cio-

ła. Maria Magdalena w pierwszej kolejnos ci informuje apostoło w Piotra 

i Jana o owym niezwykłym wydarzeniu. Kos cio ł bowiem z woli Boga uroczy-

s cie i urzędowo obwies ci prawdę o zmartwychwstaniu mieszkan com Jerozo-

limy, 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 tysiąc-

lecia, az  do skon czenia s wiata. 

Czwartym obdarowaniem ze strony zmartwychwstałego Jezusa są wyrzu-

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

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

bi tego dla pognębienia, lecz ku ich opamiętaniu się. Wyrzuty te podyktowa-



WIELKANOCNE ZAMYŚLENIA 

ne 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 wzro-

stu. Niedziela Zmartwychwstania jest więc czasem osobistych rozrachunko w 

Zmartwychwstałego z bliskimi. Ro wnoczes nie jest czasem Boz ej amnestii 

i niewyobraz alnej rados ci. Chrystus bowiem w słowach: „Poko j wam!” udzie-

la 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 zo-

stac  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 za-

płacic  za przynalez nos c  do Chrystusa z yciem. Nie były to obawy bezpodstaw-

ne. Potwierdzi to niedaleka przyszłos c . Mo wiąc: „Poko j wam!”, Chrystus wle-

wa 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 Zmartwychwstały ofiarowuje nam. Pojawia się pytanie, czy 

je przyjmujemy. Z yczmy sobie zatem nawzajem bezzwłocznego przyjęcia 

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

Gałązki Niedzieli Palmowej  

z barankiem i pisankami 

radośnie przypominają, 

że Życie jest między nami. 

I chociaż czas pandemiczny, 

bolesny limit w kościołach 

dzwon wielkanocny bije, 

a Chrystus Zwycięzca woła. 

Dlatego już od poranka 

Niezwyciężony Panie 

serca Cię kochające 

czekają na spotkanie. 

Nie szukasz ideałów, 

silnych i wszechwiedzących, 

ale wyciągasz ręce 

do słabych i tonących. 

Idziesz przez tysiąclecia 

wołasz każdego człowieka: 

przyjdź i przytul się do Mnie, 

bo Miłosierdzie czeka. 

Wielkanocny dzwon 



ŻYCZENIA PASCHALNE 

Nie bójcie się! Szukacie ( pragniecie) Jezusa z Nazaretu,  

ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu…. 

Drodzy Parafianie i Goście! 

Życzymy Wam, abyście mieli w sobie nieustające pragnienie  

spotkania ze Zmartwychwstałym, który przemienia nasze serca,  

a tym samym przemienia świat. 

Radosnego i błogosławionego świętowania Paschy Naszego Pana! 

Duszpasterze Parafii Trójcy Przenajświętszej 
 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Msze s w. w Niedzielę Zmartwychwstania odprawimy o godz. 7.30; 9.00; 
10.30; 12.00 i wieczorem o godz. 18.00.  

 Uroczyste nieszpory kon czące obcho d Triduum Paschalnego rozpoczną się 
o godz. 17.30; zas  nowennę przed s więtem Miłosierdzia Boz ego odprawimy 
po Mszy s w. wieczornej.  

 W Poniedziałek Wielkanocny Msze s w. odprawimy o godz. 7.30; 9.00; 
10.30 (z pierwszen stwem dla rodzin związanych z uroczystos cią chrztu s w.); 
12.00 i dodatkowa o godz. 13.00 (po tej Mszy s w. odprawimy nowennę). 

 Osiem pierwszych dni okresu wielkanocnego stanowi oktawę wielkanoc-
ną. W piątek w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięz liwos c  od 
pokarmo w mięsnych. 

 Trwa nowenna do Miłosierdzia Boz ego, kto remu oddajemy czes c  w przy-
szłą niedzielę. Od wtorku do soboty nowenna będzie o godz. 17.45. 

 W przyszłą niedzielę przypada Niedziela Miłosierdzia Boz ego, kto ra rozpo-
czyna Tydzien  Miłosierdzia. Jest to zarazem s więto patronalne Caritas. 
W tym dniu składka przeznaczona jest na cele charytatywne. 

 Dziękujemy za ofiary składane w czasie s wiąt na potrzeby parafii i na Uni-
wersytet Jana Pawła II w Krakowie i Katolicki Uniwersytet Lubeleski. Dzię-
kujemy takz e za wszystkie ofiary przekazywane na konto parafialne. W tych 
s wiątecznych dniach odprawimy Msze s w. w intencji wszystkich parafian 
i naszych dobrodziejo w.  

 Kancelaria parafialna będzie otwarta w s rodę i piątek od godz. 10.00 do 
12.00; zas  w czwartek od godz. 17.00 do 19.00. Śprawy losowe moz na zała-
twiac  w kancelarii parafialnej poprzez kontakt z księdzem pełniącym w da-
nym dniu dyz ur. 

 Zgodnie z podanymi ostatnio wskazaniami związanymi z powaz nym wzro-
stem zachorowan  pragniemy przypomniec , z e w naszym kos ciele moz e prze-
bywać w czasie Mszy św. lub innych nabożeństw jedynie 30 osób. Zajmu-
jemy miejsca wskazane. Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek 
zakrywających usta i nos. Pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły 
intencję mszalną – muszą byc  przynajmniej 10 minut przed Mszą s w. Przypo-
minamy, że nadal obowiązuje dyspensa Księdza Biskupa od udziału 
w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla wszystkich osób, które pra-
gną w niej uczestniczyc , ale z powodu obostrzen , lęku lub wieku nie mogą. 
Zachęcamy wiernych, aby duchowo łączyli się ze swoją parafią poprzez 
transmisję internetową na parafialnym kanale YouTube. Ufamy, z e ten trud-
ny czas będzie umocnieniem naszej wiary i wzajemnej jednos ci.  



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 05.04 - PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY 
7.30  O potrzebne łaski dla s wieckich pracowniko w naszej parafii oraz ich rodz. 
9.00  W int. Jakuba Śikory z ok. 4 rocz. urodzin 
10.30 CHRZTY: Wojciech Jo zef Misiarz, Wojciech Jo zef Dudka 
12.00 Dzięk.-błag. o Boz e błog. dla Anny i Cezarego Owerkowiczo w z ok. 50 r. s l. 
    oraz dla ich dzieci i wnuko w 
    CHRZEŚT PO MŚZY Ś W.: Wiktor Tomasz Pawlus 
13.00 O Boz e błog. i potrzebne łaski dla Pauliny i Bartłomieja i dla ich rodziny 
WTOREK - 06.04 - WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY 
6.00  1. za zm. Śtanisławę Dec; 2. za zm. Romana Deca 
18.00 1. za zm. Władysławę Płonkę w 13 r. s m. 
    2. za zm. Michała Chmurę (1 Msza s w. greg.); 3. za zm. Helenę Miciak 
ŚRODA - 07.04 - ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY 
6.00  za zm. Halinę Mas niak 
18.00 1. za zm. rodzico w Marię i Jo zefa; 2. za zm. Michała Chmurę (2 greg.)  
    3. za zm. rodzico w Alojzego i Franciszkę Maga 
CZWARTEK - 08.04 - CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY 
6.00  za zm. Michała Chmurę (3 greg.) 
18.00 1. za zm. Edwarda Kowalczyka w 27 r. s m.; 2. za zm. Olgę Kowal 
    3. za zm. Czesławę Bochenek  
PIĄTEK - 09.04 - PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY 
6.00  1. Dzięk.-błag. w int. Grzegorza z ok. 55 ur. i z ony Cecylii 
    2. za zm. Marię Oleszko w 5 r. s m.; 3. za zm. Michała Chmurę (4 greg.) 
18.00 1. Dzięk.-błag. o Boz e błog., opiekę Matki Boz ej i s w. Śtanisława Kostki 
       dla Mateusza z ok. 18 ur.; 2. za zm. Śtefanię Dobrowolską w 2 r. s m. 
    3. za zm. Edwarda Handzlika 
SOBOTA - 10.04 - SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY 
6.00  1. za zm. Ryszardę Goszczyn ską w 1 r. s m. 
    2. za zm. Michała Chmurę (5 greg.) 
18.00 1. za zm. Władysława Kubalę; 2. za zm. Kazimierza Hodanę 
    3. (poza Parafią)  za zm. Marię Dudek 
NIEDZIELA - 11.04 - 2 NIEDZIELA WIELKANOCNA CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
7.30  1. za zm. Jo zefa i Henryka Bizonio w; 2. za zm. Michała Chmurę (6 greg.) 
9.00  1. za zm. Bronisława Laszczaka z rodzicami z obu stron 
    2. za zm. Jo zefa Dobiję 
10.30 1. O dary Ducha Ś więtego dla Agnieszki, Dominiki, Mieszka, Huga i Iwa   
    Gąstało w; 2. za zm. Ryszarda Cibickiego 
12.00 1. za zm. Ryszardę Goszczyn ską w 1 r. s m.; 2. za zm. Klementynę Muchacką 
    CHRZEŚT PO MŚZY Ś W. Anastazja Chałupnik 
18.00 1. w int. Ojczyzny – „Śolidarnos c ”; 2. za zm. Ignacego i Julię Deco w 
19.30 za zm. Leszka Śadowskiego 



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 105; 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; 1P 1, 3-9; J 20, 19-31  

W nabożeństwach może uczestniczyć nie więcej niż 30 osób  

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 

Różaniec w intencji dzieci, młodzieży i rodzin: środa, godz. 17.00 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego: piątek, godz. 17.45 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa, godz. 17.45 

Różaniec o pokój na świecie:  sobota, godz. 17.30 

Spowiedź święta: 

  rano i w niedzielę: 20-cia minut przed Mszą św.  

  wieczorem: od godz.17.30, a w piątek i sobotę od godz. 17.00   

Nie spowiadamy w czasie Mszy świętej! 

Środa - 10.00 - 12.00 

Czawrtek - 17.00 - 19.00 

Piątek - 10.00 - 12.00 

Sprawy kancelaryjne można także załatwić bezpośrednio po zakończeniu  

Mszy św. w poniedziałek, środę i piątek. 

Sprawy losowe można załatwić kancelarii parafialnej kontaktując się 

z księdzem dyżurnym  (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

