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Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego 
 

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 jed-
nym 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 mar-
twych. 
 

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! ALLELUJA ! 
 

Niech Chrystus Zmartwychwstały odrodzi Was duchowo,  pozwoli pa-
trzeć w przyszłość z ufnością, obdarza swoją łaską i szczególnym darem, 
jakim jest poczucie sensu życia.  
Życzymy Bożej opieki, dobrego zdrowia i wytrwałości w różnych prze-
ciwnościach. Niech Zmartwychwstały błogosławi Wam i Waszym bli-
skim.  

Ksiądz Proboszcz i michalicka wspólnota zakonna 



UJRZAŁ I UWIERZYŁ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzisiejsza Ewangelia mówi  

o drodze do wiary w zmar-

twychwstanie uczniów Jezusa: 

Marii Magdaleny, Piotra i Jana. 

Maria Magdalena zobaczyła pu-

sty grób. I zatrzymała się na tym 

znaku. Piotr zobaczył więcej. 

Wszedł do grobu i zobaczył 

ławę, na której spoczywało ciało 

Jezusa, zobaczył również całun, 

którym owinięte było Jego ciało.  

Zobaczył znaki, ale nie zobaczył 

Jezusa. Piotr widzi, ale jeszcze 

nie rozumie. Na końcu wszedł 

do grobu Jan.  

Zobaczył to samo, a jednak naj-

więcej. Jan „ujrzał i uwierzył”. 

By ujrzeć i uwierzyć potrzeba 

serca, które kocha i które wie, że 

jest kochane. Kto doświadcza  

w głębi serca miłości Jezusa, 

może uwierzyć w zmartwych-

wstanie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Parafianie  
 

W minionym tygodniu odkrywali-

śmy tajemnicę siedmiu sakramen-

tów, które zostały nam dane dla 

naszego zbawienia. Cała liturgia 

Wielkiego Tygodnia była, zresztą 

- jak każda liturgia w ciągu roku, 

ale ze zwielokrotnionym przeka-

zem, zewnętrznym i widzialnym 

znakiem niewidzialnej łaski. 

Uczestnicząc w Triduum Paschal-

nym mieliśmy okazję brać udział 

w misterium naszego zbawienia. 

Doświadczyliśmy jak Jezus pro-

wadzi nas poprzez poszczególne 

etapy naszego życia dając nam ła-

skę sakramentów. Doświadczyli-

śmy skuteczności każdego z sa-

kramentów, przez co możemy 

zrozumieć, dlaczego to właśnie 

one są źródłem życia wiecznego. 

Każdy katolik wie, czym są sakra-

menty, jednak wielu na nowo 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 

 

 
 

 

Już Zbawiciel, Jezus żyje! 
On, co za nas życie dał. 

Już Go grobu moc nie kryje. 
Jak powiedział,  

zmartwychwstał! 
Nućmy Jemu pienia chwały: 

Witaj, Jezu zmartwychwstały! 
Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

 
 



musi odkrywać i rozumieć, jaka 

jest ich istota i moc. Dlaczego są 

niezbędne w naszym życiu? Co 

sprawia, że mają tak wielkie zna-

czenie w drodze do wieczności? 

Drodzy Bracia i Siostry, mamy 

siedem sakramentów - dają one 

życie, karmią i leczą. Potrafimy 

kolejno wymienić je wszystkie 

(nawet wybudzeni ze snu po cało-

nocnej adoracji), ale ich doniosłe 

znaczenie i sens często są poza na-

szymi zdolnościami postrzegania. 

Chwała niech będzie Bogu za mi-

sterium wiary, jakie przeżyliśmy 

w poszczególne dni Wielkiego 

Tygodnia. Sakramenty - litur-

giczna, życiodajna rzeczywistość, 

która daje nam, z woli samego 

Boga - życie wieczne. Chrzest, 

bierzmowanie, Eucharystia, po-

kuta, namaszczenie chorych, ka-

płaństwo, małżeństwo… wszyst-

kie są ważne i niemalże koniecz-

nie dla osiągnięcia życia wiecz-

nego.  

Często mawiamy, święta, święta  

i po świętach. Pewnie, dla wielu  

z nas to powiedzenie ma wymiar 

praktyczny i dosłowny: strzępy 

rekolekcji wielkopostnych, po-

śpieszna z długiej kolejki spo-

wiedź św., chwila adoracji na od-

mówienie pokuty, pośpiech, świę-

conka, zdenerwowanie, rezurek-

cja, śniadanie wielkanocne, spo-

tkanie w gronie rodzinnym, 

spacer… trochę telewizji i inter-

netu…. i po świętach. A Jezus 

pragnie być z nami nie tylko od 

święta. Pragnie być z nami w każ-

dej chwili życia. Istotą świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego jest 

zaproszenie Jezusa do codzienno-

ści. Chrystus zmartwychwstał  

i przez swoje zmartwychwstanie 

zwyciężył grzech, śmierć, smutek, 

rozpacz; przywrócił światu, także 

i mnie, radość i nadzieję do każ-

dego zakątka życia. Jaka jest moja 

radość paschalna? Abyśmy mogli 

kosztować owoców zmartwych-

wstania, musimy jak Maria Mag-

dalena odwrócić się od grobu i zo-

baczyć Zmartwychwstałego i za-

prosić Go do domu: codzienna 

modlitwa, niedzielna Eucharystia, 

regularna spowiedź św. słuchanie 

Ewangelii i życie według nauki 

DOBREJ NOWINY – CHRY-

STUS ZMARTWYCHWSTAŁ, 

PRAWDZIWIE ZMARTWYCH-

WSTAŁ. ALLELUJA! 
 

Wasz Proboszcz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCJA  

ZA MIASTO STALOWA WOLA 
 

kwiecień:  

za duszpasterzy  

i parafie w mieście 

 
 



 

Święty Jan Ewangelista świadek 

Jezusa Zmartwychwstałego pi-

sze: Wieczorem owego pierw-

szego dnia tygodnia, tam gdzie 

byli uczniowie, gdy drzwi były 

zamknięte z obawy przed Ży-

dami, przyszedł Jezus, stanął 

pośrodku i rzekł do nich: „Pokój 

wam!” A to powiedziawszy, po-

kazał im ręce i bok. Uradowali 

się zatem uczniowie ujrzawszy 

Pana. A Jezus znowu rzekł do 

nich: „Pokój wam! Jak Ojciec 

mnie posłał, tak i ja was posy-

łam.” Po tych słowach tchnął na 

nich i powiedział im: „Weźmij-

cie Ducha Świętego! Którym 

odpuścicie grzechy, są im od-

puszczone, a którym zatrzyma-

cie, są im zatrzymane.” Jezus 

Zmartwychwstały daje dar po-

koju. Jezus Chrystus daje pokój 

i posyła mnie i ciebie w zwykłą 

codzienność z misją zwyczaj-

nego i codziennego czynienia 

dobra. Jezus Chrystus ustanawia 

sakrament Eucharystii i sakra-

ment spowiedzi świętej. Sakra-

menty są darem Jezusa Chry-

stusa abyśmy żyli w pokoju i co-

dziennie czynili zwykłe dobro.  

BK      
 

GODZINA MIŁOSIERDZIA 
 

W przyszłą niedzielę – 24 kwiet-
nia o godz. 15.00 zapraszamy 
na nabożeństwo do Miłosier-
dzia Bożego.  
To „Godzina miłosierdzia”, pod-
czas której można uzyskać od-
pust zupełny po spełnieniu zwy-
kłych warunków:  
stan łaski uświęcającej, wyzby-
cie się przywiązania do jakiego-
kolwiek grzechu, Komunia św. 
modlitwa w intencjach Ojca św. 
W tej „godzinie” otwarte są 
wszystkie upusty Boże, przez 
które płyną niezliczone Jego ła-
ski. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁY 
 

 

 

Zmartwychwstanie jest central-
nym faktem Wiary chrześcijań-
skiej.  
Rozpoczyna się od klęski, lecz 
kończy się tryumfem.  

(abp Fulton Sheen) 
 

 

 

Noc wielkanocna jest nocą 
nadzwyczajną, kiedy moc 
zmartwychwstałego Chry-
stusa pokonuje ostatecznie 
siły ciemności i śmierci, za-
pala w sercach wierzących na-
dzieję i radość. 

 

(św. Jan Paweł II)  
 

 



 

18 KWIETNIA 
Poniedziałek  
Wielkanocny 

bł. Maria od Wcielenia, 
zakonnica 

św. Ryszard Pampuri,  
zakonnik 

 

19 KWIETNIA 
św. Leon IX,  

papież 
 

20 KWIETNIA 
św. Agnieszka  

z Montepulciano,  
dziewica i zakonnica 

 

21 KWIETNIA 
św. Anzelm,  

biskup i doktor Kościoła 
św. Konrad z Parzham, 

zakonnik 
 

22 KWIETNIA 
bł. Idzi z Asyżu,  

mnich 
św. Agapit I,  

papież 
 

23 KWIETNIA 
św. Wojciech,  

biskup i męczennik, 
główny patron Polski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PAMIĘTAMY 

 
 

 

 

 

 

 

 

24 kwietnia 2021 roku, Pan Bóg 

powołał do wieczności śp. Ks. 

Krzysztofa Surmę.  

Wspominając dobrego duszpa-

sterza, kaznodzieję i spowied-

nika, polecajmy Jego duszę w na-

szych modlitwach, za przyczyną 

św. Michała Archanioła i bł. ks. 

Markiewicza. Dobry Jezu, a nasz 

Panie – daj mu wieczne spoczy-

wanie. 

Poniżej przypominamy wielka-

nocny tekst, jaki krótko przed 

śmiercią napisał ks. Krzysztof do 

„Naszego Słowa”. 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 

 
 

 

ZE STARYCH KALENDARZY 
 

W Wielką Niedzielę pogoda 
- duża w polu uroda.  

(17.04) 
 

Na świętego Wojciecha 
rośnie rolnikom pociecha. 

(23.04) 
 
 



 

Przy pustym grobie spotykamy 

Marię Magdalenę. Wczesnym 

rankiem udała się do grobu, by 

dopełnić ceremonii pogrzebowej. 

W swym przemienionym sercu 

była bezradna, ale i wierna mi-

strzowi z Nazaretu. Kierowała 

się logiką serca. Jest to logika 

przewyższająca rozum. Ona nie 

przekreśla racji rozumowych,  

a także ich nie lekceważy.  

Logika serca do rozumu dodaje 

miłość. Czy to znaczy, że jest lo-

giką uczuć, projekcją pragnień 

lub emocji? Nie!  

Prawdziwa miłość nie wyraża się 

w emocjach lub pragnieniach. 

Wyraża się w czynach, których 

szczytem jest dar złożony z sie-

bie. W niej samej mogło tkwić 

pytanie - Kto odsunął kamień?. 

Kamień odsunął Ten, który jest 

Miłością. Dynamikę kochają-

cego serca zobaczmy w lustrze 

kończącym naszą wielkanocną 

medytację. Stara angielska opo-

wieść mówi o tym, że Oliver 

Cromwell wydał rozkaz rozstrze-

lania żołnierzy za tchórzostwo. 

Egzekucja miała nastąpić na od-

głos wieczornego dzwonu. Jed-

nak w wyznaczonym czasie  

z dzwonnicy nie rozległ się żaden 

dźwięk. Okazało się, że narze-

czona skazańca wdrapała się na 

wieżę dzwonnicy i chwyciła za 

serce dzwonu, żeby nie było sły-

chać jego uderzeń. Znaleziono ją 

ze zmiażdżonymi dłońmi. Wszy-

scy jesteśmy grzesznikami ska-

zanymi na śmierć. Jednak Chry-

stus nas uratował. Wystarczy 

spojrzeć na jego pokaleczone, 

przebite gwoźdźmi ręce na krzy-

żu''.  

( + ks. Krzysztof Surma) 
 

 

 

 
 

NIEDZIELA INWESTYCYJNA 
 

 

 

 

 

 
Składamy serdeczne Bóg zapłać za 

wszelką pomoc i za złożone dzisiaj 

ofiary. 

W zakładce internetowej naszej pa-

rafii możemy złożyć ofiarę „on-

line” na parafialne konto: 
 

NADSAŃSKI  

BANK SPÓŁDZIELCZY 

68 9430 0006 0040 

9092 2000 0001 
 

Dziękujemy wszystkim Parafia-

nom i dobroczyńcom za składane 

ofiary na konto i tacę. 

PUSTY GRÓB 
 

 

 

 
 



KONGRES  

EUCHARYSTYCZNY 
 

 

 

 

 

 

Od przyszłej niedzieli, w całej 

naszej Diecezji, również i w Sta-

lowej Woli będziemy przeżywać 

Kongres Eucharystyczny połą-

czony z całonocnymi adoracjami 

i procesjami z Najświętszym Sa-

kramentem do poszczególnych 

parafii naszego miasta.  
 

 

 

 

– A gdy rozmawiali, On sam sta-

nął pośród nich i rzekł do nich: 

Pokój wam! – Zatrwożonym zda-

wało się, że widzą ducha. Lecz 

On rzekł do nich – Czemu zmie-

szani jesteście i dlaczego wąt-

pliwości budzą się w waszych 

sercach? Popatrzcie na moje 

ręce i nogi: to Ja jestem. Stań 

pośrodku apostołów, aby ujrzeć 

Zmartwychwstałego ze śladami 

gwoździ na rękach i nogach. 

Usłysz i przyjmij Jego słowa – 

Pokój wam! Nie słuchaj wystra-

szonych i przekupionych straż-

ników pustego już grobu, bo On 

zmartwychwstał i wyprowadza 

cię z grobu lęku i smutku, depre-

sji i rozpaczy, gniewu i nienawi-

ści, zranień i żalu. Nie lękaj się, 

otwórz dla Niego serce i duszę. 

Jezu zmartwychwstały ze śla-

dami męki. Jezu ufam Tobie.  
 

BK 

 

 

 

 
 

POKÓJ WAM! 
 

 

 



QUIZ WIELKANOCNY 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsze litery poprzedzające 

poprawną odpowiedzi czytane od 

góry utworzą hasło, które jest 

rozwiązaniem.  

 

1   Jajko wielkanocne symboli-

zuje: 

     (J) odradzające się życie    

     (K)  zdrowie i dostatek 
 

2   Kraszanka to pisanka: 

     (L)  jednobarwna 

     (E) wzorzysta 
 

3   W zabawie wielkanocnej 

zwanej „walatką” używano: 

     (A)  wiadra z wodą     

     (Z)   jajka 
 

4   Wielkanocne Turki to:  

     (U) straże przy Grobie Pań-

skim    

      (J) świąteczne wypieki 
 

5   Maria Magdalena, płacząc 

przy grobie wzięła Zmartwych-

wstałego Jezusa za:  

     (S) ogrodnika      

     (T) Józefa z Arymatei 

6   Wielkanoc obchodzimy w 

pierwszą niedzielę po: 

     (E) pierwszym dniu wiosny     

     (Ż) pierwszej wiosennej pełni 

księżyca 
 

7   Żur wielkanocny jest na za-

kwasie z mąki: 

     (Y) żytniej       

     (U) pszennej 
 

8   Wczesnym rankiem kobiety 

udały się do grobu Pana, by: 

     (R) upewnić się czy grób jest 

zamknięty    

     (J) namaścić ciało Jezusa 
 

9   Zmartwychwstały Jezus witał 

swych uczniów słowami: 

     (E)  Pokój wam    

     (C)  Gdzie byliście? 

 

Hasło, które jest rozwiązaniem 

quizu podamy w następnym wy-

daniu Naszego Słowa. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

www.stalowawola-michalici.pl; 

  parafia.sw@gmail.com;  

 


