
 

 

Już od III wieku, decyzją soboru nicejskiego, w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej 

pełni księżyca obchodzimy w Kościele uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Tak więc 

Wielkanoc może być obchodzona pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia. Nazywamy ją 

Wielkanocą, czyli Wielką Nocą, bowiem cud zmartwychwstania Jezusa Chrystusa dokonał się 

nad ranem, o świcie. Cud ten jest bez wątpienia największym, jaki dokonał się w całej historii 

świata.  Wielkanoc jest pierwszym, najważniejszym i najstarszym świętem w Kościele. 

Obchodzili go Apostołowie w tym samym czasie, kiedy Żydzi świętowali swoją Paschę, 

gdyż zmartwychwstanie Jezusa dokonało się następnego dnia po uroczystości Paschy. Pascha 

była celebrowana przez Izraelitów na pamiątkę wybawienia ich z niewoli egipskiej. W tym 

samym czasie przypadła śmierć Pana Jezusa i Jego zmartwychwstanie jako tajemnica naszego 

odkupienia, wybawienie z niewoli grzechu. Poprzez swoje zmartwychwstanie Chrystus 

utwierdził także wiarę w siebie i w swoją naukę. Dał wreszcie podstawę do wiary, że i 

nasze ciała również kiedyś ożywi, tak jak obiecał.  

 

Symbolem Chrystusa Zmartwychwstałego jest paschał, czyli świeca wielkanocna. Jest on 

zapalany w okresie wielkanocnym, podczas udzielania sakramentu chrztu i podczas obrzędów 

pogrzebowych.  W okresie wielkanocnym w prezbiterium umieszczany jest zazwyczaj kolejny 

symbol zmartwychwstania: figura Chrystusa Zmartwychwstałego, a w pobliżu niej krzyż 

ze stułą w kolorze czerwonym; nie mniej wymowny symbol Chrystusa-Kapłana, który złożył 

sam siebie w Ofierze za grzechy świata. 

 

 

Podaję wam 4 propozycje spotkania na wspólnej modlitwie w tym świątecznym dniu: 

1. Uroczysty posiłek przy rodzinnym stole, poprzedzony obrzędem błogosławieństwa 

stołu (zob. na stronie internetowej parafii) i wspólną modlitwą. Postarajcie się, aby stół 

był uroczyście przystrojony (jeśli możliwe, to z barankiem wielkanocnym).  

2. Udział w Mszy Świętej za pośrednictwem mediów (z przyjęciem komunii świętej 

duchowej). 

3. Popołudniowa lub wieczorna modlitwa. Można ją skrócić czy dostosować do 

warunków rodzinnych. Znajdziecie ją na stronie internetowej parafii.   

4. Pamiętajcie, aby w dniu dzisiejszym lub jutro złożyć życzenia swoim bliskim, a 

szczególnie, aby pomyśleć o osobach, które mogą być same lub z którymi kontakt został 

osłabiony lub zaniedbany.  



 

Przypominam, że kościoły są otwarte. Możecie je odwiedzać w miejscu waszego 

zamieszkania. Kościół Matki Bożej z Lourdes jest otwarty w następujących 

godzinach: niedziela - 9.00 do 12.15 oraz 15.00 do 17.00; od poniedziałku do soboty - 9.00 

do 12.15 i od 15.00 do 18.15. Nawiedzając kościół, w „attestation de déplacement 

dérogatoire” trzeba zaznaczyć pozycję nr 5 i dostosować się do podanych tam zasad.  

 

Wielkanocna refleksja 

Trudny jest - dla was jako parafian, a dla mnie jako kapłana - ten czas Wielkiego Tygodnia i 

inaczej jest przeżywana radość tegorocznego poranka wielkanocnego. Wy - bez możliwości 

przybycia do kościoła, przyjęcia sakramentalnej Komunii św. czy przystąpienia do sakramentu 

pokuty. Ja - bez wiernych, w pustym kościele. Mimo tej inności ważne jest, aby w sercu 

każdego z nas zabrzmiało dziś radosne „Alleluja”, aby urzeczywistniły się słowa z 

dzisiejszego psalmu: „W tym dniu wspaniałym wszyscy się radujmy” (psalm 118).  Jeśli jest 

w nas obecna ta fundamentalna prawda naszej wiary, że „Chrystus zmartwychwstał! On żyje 

i jest z nami!”, to w naszych sercach powinny zagościć radość i pokój.  

Warto może postawić sobie pytanie: „Czy ja wierzę w zmartwychwstanie Chrystusa? Czy 

wierzę w swoje zmartwychwstanie po śmierci, która wpisana jest także w moje życie? Czy 

wierzę w zmartwychwstanie tych, których kocham, a których ciała są obecnie w grobie?”  

Wiara w zmartwychwstanie i w życie wieczne nadaje cel i sens naszemu życiu. 

Wspominam niekiedy kobietę, która była lekarzem. Odwiedzałem ja przez parę lat w jej 

mieszkaniu, w Strasburgu, a później w domu opieki. W ostatnim okresie życia, kiedy do niej 

przychodziłem, głośno mówiła: „Ojcze, boję się umrzeć”.  „Dlaczego pani się boi?” – 

pytałem. „Bo nie wiem, czy po śmierci coś jeszcze jest”. „Ale pani przecież zawsze wierzyła 

w Chrystusa” - próbowałem jej przypomnieć.  „Tak, ale ja nie jestem pewna, czy on naprawdę 

wyszedł z grobu, czy żyje, czy ja będę żyć po śmierci”. Potem podczas modlitwy, gdy przyjęła 

Komunię św., uspokajała się. Ale ta niepewność powracała. Lęk przed śmiercią i pytanie: „co 

będzie potem” rodzi się także niekiedy u księdza, u człowieka mocnej wiary. Modlitwa, 

skierowanie serca i myśli do Boga, jak pokazuje życie, przynosi pokój i nadzieję, nawet jeśli 

nie uwalnia od pytań. Św. Paweł pisze: „Bo jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest 

nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara”. Tak, bo bez zmartwychwstania inne 

wydarzenia z życia Jezusa (Jego narodzenie, Jego nauczanie, Jego śmierć na krzyżu) 

pozostałyby jedynie w sferze człowieczeństwa.  

Na jednym ze starych krakowskich cmentarzy znajduje się ciekawy grób. Prosty, ale 

wymowny. To nagrobek znanego polskiego dramaturga Karola Rostworowskiego. Na 

wielkim polnym kamieniu osadzono wysoki krzyż. Na ramieniu krzyża umieszczono napis 

„Zmartwychwstały Chrystus moją nadzieją”. Na kamieniu zaś poniżej - tylko jedno słowo - 

„Wierzę”. Tak mocnej wiary w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa życzę wam i 

sobie. 

 

 



Warto też zastanowić się nad tym, jaki wpływ na moje życie ma wiara w zmartwychwstanie i 

w życie wieczne. Ks. Jan Twardowski napisał w jednym z wierszy: „Tyle zmartwychwstań 

już przeszło, a serce byle jakie”. Mijają święta, zjemy przygotowane potrawy, wrócą 

codzienne troski, kłopoty z sobą, z innymi – co więc pozostanie?  Życzę, aby pozostało choć 

trochę odnowione i przemienione nasze serce i myślenie. Byśmy z tym lepszym sercem, w 

którym będzie Chrystus, zmienionym myśleniem o tym, co w życiu jest naprawdę ważne, 

podejmowali na każdy dzień zadania: żony i męża, rodziców i dzieci, kapłana.  

Jeśli wierzę w prawdę o zmartwychwstaniu, to jestem wezwany, aby dać jej świadectwo. 

«Będziecie moimi świadkami» - mówi Jezus. Życzę Wam i sobie, abyśmy z mądrością, 

miłością i odwagą głosili światu: Jezus żyje, ja Go spotkałem i tą radością dzielę się z wami. 

Mam nadzieje, że ten trudny z racji pandemii koronawirusa czas, w jakim przeżywaliśmy 

Wielki Post oraz Triduum Paschalne, umocnił naszą osobistą relację z Bogiem, że wiele nam 

powiedział o nas samych, o naszych relacjach rodzinnych czy innych. Ufam, że wiara każdego 

z nas stała się dojrzalsza, mocniejsza. Być może ten czas przygotował nas do tego, abyśmy - 

po powrocie do naszych kościołów - głębiej przeżywali Eucharystię i doświadczenie tej 

wspólnoty, którą jest rodzina i parafia, abyście w waszych małżeństwach i rodzinach lepiej się 

rozumieli i prawidłowo budowali hierarchię wartości osobistych i rodzinnych, aby było w nas 

więcej wdzięczności i dobra, abyśmy doceniali wartość zdrowia, umieli cieszyć się tym, co 

mamy, abyśmy mogli lepiej dostrzec drugiego człowieka, w którym przychodzi do nas 

Chrystus.  

 


