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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.
Nawet i uczniowie pomyśleli, że ukrzyżowanie kończy historię Jezusa. Jednak na wiadomość
o pustym grobie zaczęli biec. Nie był to zwykły bieg, ale wyścig nadziei. Jan wyprzedził Piotra.
Zmartwychwstanie stało się podstawą ich życia i działania. Jezus zmartwychwstał! Zatem,
aby poznać tę prawdę, nie wystarczą tylko rozum i zmysły, potrzebna jest do tego jeszcze
wiara. Potrzebny jest wyścig wiary, nadziei i miłości.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czym jest dla mnie święto Zmartwychwstania Pańskiego? Czy i jak
angażuję się w sprawy wiary i Kościoła?
Do wykonania: Z okazji Zmartwychwstania Pańskiego uważniej przyjrzę się swemu
życiu religijnemu. Czy ono pulsuje? Czy nie stałem się „letnim katolikiem”?
KALENDARZ LITURGICZNY
OKTAWA WIELKANOCNA. Nazwa “oktawa” pochodzi od łacińskiego słowa oznaczającego liczbę
osiem. Ta wielkanocna jest weselem z wydarzeń przeżywanych podczas Triduum Paschalnego. To
osiem dni świętowania Kościoła, które później przedłuża się aż do Pięćdziesiątnicy. Zwyczaj
przedłużania najważniejszych świąt chrześcijańskich na oktawę jest bardzo dawny. Nie znamy
dokładnej daty powstania oktawy Paschy. Jednak wspomina o niej w już IV stuleciu Asteriusz Sofista z
Kapadocji. Kościół chce w ten sposób podkreślić rangę i ważność uroczystości. Dni oktawy Wielkanocy
mają, podobnie jak Niedziela Zmartwychwstania, rangę uroczystości. Okres ośmiu dni traktowany jest
jak jeden dzień, jako jedna uroczystość. Dlatego w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje piątkowy post.
W te dni codziennie śpiewamy “Gloria” i wielkanocną sekwencję „Niech w święto radosne”. Na Mszach
świętych czytane są także perykopy o spotkaniach Zmartwychwstałego, m.in. z Marią Magdaleną, z
uczniami idącymi do Emaus, z uczniami nad jeziorem Genezaret. Teksty mszalne wyjaśniają też
znaczenie sakramentu chrztu. Ostatnim dniem oktawy jest Biała Niedziela. Niegdyś w ten dzień neofici

ochrzczeni podczas rzymskiej Wigilii Paschalnej, odziani w białe szaty podarowane im przez gminę
chrześcijańską, szli w procesji do kościoła św. Pankracego, by tam uczestniczyć w Mszy. Święty Jan
Paweł II ustanowił tę niedzielę świętem Miłosierdzia Bożego. Orędowniczką tego była św. Faustyna
Kowalska
WARTO WIEDZIEĆ
W Wielki Piątek – w tym roku 15 kwietnia 2022 – rozpoczęła się nowenna przed świętem Miłosierdzia
Bożego. Pan Jezus prosił św. Faustynę, aby przez tę nowennę, która polega na odmawianiu przez
dziewięć dni Koronki do Miłosierdzia Bożego, przygotować się do uroczystości, w której czcimy Boga w
tajemnicy Jego niezgłębionego miłosierdzia. O tej nowennie powiedział, że można w niej uprosić
wszystko, jeśli to jest zgodne z wolą Bożą, czyli dobre dla nas na ziemi i w wieczności. „Pragnę, abyś przez
te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i
wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu
przyprowadzisz do serca mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego.
A ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i w przyszłym.
I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia mojego. W każdym dniu
prosić będziesz Ojca mojego przez gorzką mękę moją o łaski dla tych dusz” (Dz.1209). Intencje na
poszczególne dni: Dzień pierwszy – cała ludzkość, w szczególności grzesznicy. Dzień drugi – duchowni:
biskupi, księża i osoby konsekrowane. Dzień trzeci – ludzie pobożni i wierni Bogu. Dzień czwarty – za
niewierzących i nieznających jeszcze Jezusa. Dzień piąty – za heretyków oraz schizmatyków. Dzień
szósty – za osoby „ciche i pokorne” i za małe dzieci. Dzień siódmy – za ludzi, którzy szczególnie czczą
Boże miłosierdzie. Dzień ósmy – za dusze w czyśćcu. Dzień dziewiąty – za osoby letnie i zobojętniałe.
Akt zawierzenia świata miłosierdziu Bożemu:

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu
Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad
nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól
wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w
Tobie, trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze
przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej
miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen (Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002)
Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli
II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do
kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji
krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę
Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla
wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku
Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła. Inspiracją dla ustanowienia tego święta było
pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna.
W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego życzymy wam Nadziei. I tego, byśmy umieli się Nią
cieszyć, dzielić, zapalać ją w sercach ludzi, których Bóg stawia na naszej drodze. To jest właśnie Dobra
Nowina. Dzielcie się nią w waszych domach, rodzinach, relacjach, wśród przyjaciół i nie-przyjaciół.
Niech świat wypełnia się nadzieją Zmartwychwstania. Potrzebują Jej wasze domy, gdzie spełnia się
wasze powołanie; szkoły, do których chodzą wasze dzieci; kościoły, w których się modlicie; zakłady
pracy, w których spędzacie wiele godzin, a nawet ulice, którymi codziennie zmierzacie do swoich
celów. Z darem modlitwy, Redakcja ŻYĆ EWANGELIĄ

