
  

  

Maria Magdalena, Piotr i Jan przy grobie 
A 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 i 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 oni 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 na 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. 
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 Rdz 9, 8-15; 
Ps 118 (117), 1-2.16-17.22-23; 

Dz 10,34a. 37-43; Kol 3, 1-4; J 20, 1-9 

 

Biegli obaj do grobu, aby przekonać się na własne oczy 
o cudzie zmartwychwstania. Wiara to ciągły proces 
podbiegania do nowych odkryć Pana Boga. Nazywamy to 
nie tyle znajomością religii, co doświadczeniem wiary. Bez 
doświadczenia można być praktykującym religię, ale 
niewierzącym. Dlaczego? Ponieważ taki człowiek rozmija 
się z Bogiem Żywym, wciąż zaskakującym nowością swojej 
Ewangelii. Bądźmy ludźmi trzeźwego myślenia! Bądźmy 
ludźmi odważnymi w odkrywaniu swojego życia i wiary! Za 
każdym razem, gdy spotka nas coś niezrozumiałego – 
przybiegajmy do kościoła, aby przypomnieć sobie fakt 
zmartwychwstania i prawdę o tym, że Jezus żyje. Fragment 
kończy się pominiętym w liturgii zdaniem: Uczniowie zatem 
powrócili znowu do siebie. A zatem my także 
doświadczajmy wiary w świątyni, a później wracajmy do 
swojej codzienności. Ze świeżością wiary! 
 



 

Jeszcze w zupełnej ciemności, zaspani, 
przyszliśmy dziś do kościoła, by po raz kolejny 
usłyszeć te słowa. Klękamy przy grobie, ale on 
jest już pusty. Nie ma w nim Tego, którego 
ciało jeszcze kilka dni temu, pogrążeni 
w smutku, złożyliśmy. To najwspanialsza 
wiadomość. Nowina, która zmieniła bieg 
historii. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak 
powiedział. Mt 28, 6. Głośne bicie dzwonów, 
radosne śpiewy, nawet petardy, od których 
drży serce – to wszystko wyraża naszą radość. 
I ten śpiew: Alleluja! 
Chcemy, aby ta radość trwała, dlatego 
wracamy do domów i zasiadamy przy suto 
zastawionym stole. Pamiętam takie czasy, 
kiedy głowa rodziny, ojciec, w wielkanocny 
poranek poświęcał całe gospodarstwo: pola 
i trzodę, wodą święconą przyniesioną 
w Wigilię Paschalną. Resztę wody wlewało się 
do studni, by dobrze służyła. 
Tradycyjne potrawy, świąteczne stroje, 
pachnący czystością dom. I nasz Domowy 
Kościół przy stole. Zaczynamy od święconki. 
Dzieląc się jajkiem, składamy sobie życzenia. 

Przywołujemy Zmartwychwstałego, by czuwał 
nad nami przez cały rok, by wspierał nas 
w trudach i dzielił z nami radości. Nie ma tu 
nic z magii i zaklinania – po prostu zapraszamy 
Żyjącego do naszego życia. Na stole baranek, 
symbol Jezusa, który – jak niegdyś baranek 
paschalny – został zabity za nasze winy. 
Oby ten radosny nastrój nigdy nas nie 
opuszczał. Ktoś, kto rozumie jak wielkie 
znaczenie ma zmartwychwstanie naszego 
Pana, nigdy nie powinien tracić nadziei. 
W życiu też tak jest: to, co smutne, co boli – 
minie, a jeśli wytrwamy do końca przy Jezusie, 
dla nas też wzejdzie słońce 
zmartwychwstania. 
Poniedziałek wielkanocny zwykle zaczyna się 
mokro i wiąże z wycieraniem podłóg. Śmigus-
Dyngus ma swoje korzenie w dawnych 
tradycjach i początkowo oznaczał uderzanie 
się wierzbowymi witkami. Od lania można się 
było wykupić smakołykami i słodyczami. Stąd 
zwyczaj chodzenia po dyngusie i częstowania 
się wzajemnie przez sąsiadów. Później 
zwyczaj ten zastąpiono laniem wodą i w takiej 
postaci przetrwał do dziś. Polewanie wodą 
miało zapewnić zdrowie i płodność, stąd 
najczęściej polewane były młode dziewczęta. 
Zwyczaj jest kultywowany również dziś, oby 
tylko z zachowaniem umiaru. 
 

Alleluja! Jezus żyje! 
 

KATARZYNA SZCZYGIELSKA 

 

Płótno grobowe, na którym odbity jest tajemniczy wizerunek. 
Jak ufamy Całun okrywał ciało Jezusa po zdjęciu z krzyża  

i był świadkiem zmartwychwstania.  

CAŁUN TURYŃSKI TWARZ 

PANA JEZUSA 

na podstawie  
Całunu 

Turyńskiego. 



  
  

 

  

MARZANNA KARPIŃSKA 

Katechezy dla dorosłych 
Jeśli znalibyśmy wartość chociaż jednej  
Mszy Świętej, to umarlibyśmy ze szczęścia. 

święty Jan Maria Vianney 

W każdy drugi czwartek miesiąca, w naszej 
parafii odbywają się katechezy dla dorosłych 
prowadzone przez księdza proboszcza 
Zbigniewa Sucheckiego. Jest to niepowtarzalna 
okazja do pogłębienia swojej wiedzy religijnej, 
wspólnych rozważań i dyskusji, zadania 
ważnych pytań i rozwiania wątpliwości. 
Obecnie spotkania skupiają się na omówieniu 
poszczególnych części Mszy Świętej, która jest 
najświętszym i najważniejszym obrzędem 
Kościoła.  

W ostatni czwartek ksiądz proboszcz rozmawiał 
z uczestnikami o pierwszej części Liturgii 
Eucharystycznej, jaką jest przygotowanie darów 
ofiarnych. Pozornie te czynności liturgiczne 
mają prostą symbolikę i powinny być łatwo 
zrozumiałe dla każdego wiernego. Jednak ta 
ważna część Mszy często ucieka naszej uwadze 
i bywa traktowana przez wiernych, jako pusty 
moment zbierania na tacę. Zwróćmy uwagę na 
pełne symboliki i znaczenia znaki, takie jak 

KS. ZBIGNIEW SUCHECKI 

Chrystus Zmartwychwstał. Alleluja. 

Dzień Zmartwychwstania Chrystusa jest dla nas 
świętem wszystkich świąt w roku liturgicznym. 
Najważniejszą niedzielą i najistotniejszym 
wydarzeniem. Tego dnia wspólnie wielbimy Jezusa, 
który przezwyciężył śmierć i zmartwychwstając 
przyniósł nam owoce: pokój, radość i odpuszczenie 
win. 
Pokój wam – to pierwsze słowa, jakie 
Zmartwychwstały kieruje do swoich uczniów 
zgromadzonych w Wieczerniku. Do naszych 
niespokojnych serc wnosi dar swego pokoju, który 
wycisza, wyzwala z wszelkich obaw i lęków, daje 
poczucie bezpieczeństwa. Jest on dla nas jak świeże 
powietrze. Pragniemy go również w naszych czasach 
targanych różnymi niepokojami w życiu osobistym, 
rodzinnym i społecznym. 

dolanie wody do wina czy obmycie rąk przez 
kapłana. Jest to ważny moment, w którym 
można przygotować się do Przeistoczenia 
i Komunii Świętej oraz całym sercem przyłączyć 
się do modlitwy dziękczynnej ludu i kapłana. 
Razem z materialnym chlebem, który jako 
najbardziej podstawowy pokarm wyobraża 
samego ofiarodawcę, składamy Bogu nasze 
codzienne starania i trud - nasz chleb 
powszedni. Chleb, złożony z wielu ziaren, 
i składające się z wielu winogron wino 
symbolizuje jedność członków Kościoła, których 
łączy Chrystus. Człowiek nie może ofiarować 
Bogu niczego, czego wcześniej od Niego nie 
otrzymał. Przygotowanie darów ofiarnych jest 
zatem momentem Mszy Świętej w którym 
dziękujemy Bogu za jego Dary i Łaskę. 

Każdy dojrzały i odpowiedzialny człowiek 
uczestniczący w Mszy Świętej powinien się 
starać poszerzać swoją wiedzę na jej temat 
i brać w niej udział świadomie, aby nie 
traktował jej jak zwykłego zbioru gestów i żeby 
mogła być ona w pełni przeżyciem duchowym 
i centrum życia religijnego. Tym bardziej 
cieszymy się, że uczestników naszych katechez 
przybywa. Serdecznie zapraszamy na następne 
spotkania. Omówimy na nim kolejne części 
Liturgii. 

Uradowali się uczniowie ujrzawszy Pana. Jest to 
radość, że Chrystus jest naprawdę z nami przez 
wszystkie dni, aż do skończenia świata. Nie zostawił 
nas sierotami. Jest to również radość z faktu, że 
śmierć, odwieczny wróg człowieka została już 
pokonana. Radość, że jest życie wieczne dla każdego 
z nas. Tej radości nic i nikt nie zdoła nam jej odebrać. 
Ona jest siłą do podejmowania i wypełniania naszych 
życiowych zadań. 
Weźmijcie Ducha Świętego. W tym darze jest 
odpuszczenie grzechów, które kładą się 
brzemieniem na naszych barkach i przygniatają nas 
do ziemi. Chrystus zmartwychwstały wyzwala nas 
z tego ciężaru. Daje nam życie nowe. Nikomu 
bardziej niż Bogu nie zależy na naszej wolności. 
Jedynie On może powiedzieć człowiekowi:  
Odpuszczają się twoje grzechy. Idź w pokoju.  

http://pl.wikiquote.org/wiki/Jan_Maria_Vianney


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA 

 
 

12 kwietnia 
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Parafia św. Mikołaja w Grójcu 
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                  1. Jutro jest pierwszy poniedziałek miesiąca. Jak w każdym miesiącu, w tym dniu 
                    modlimy się w wypominkach za zmarłych. Wyjątkowo z racji święta Msza św. 
                wypominkowa będzie o godz. 17.00, a wypominki czytane będą po Mszy św. 
             2. Spotkanie dla rodziców dzieci z klas II, które przygotowują się do I Komunii św.   
           w środę, 8 kwietnia o godz. 19.00 w kościele. 
         3. Zapraszamy na katechezy dla dorosłych pogłębiające wiarę i znajomość nauki Kościoła w każdy  
        drugi czwartek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00. Najbliższe spotkanie 9 kwietnia  w kościele. 
     4. Spotkanie Akcji Katolickiej będzie w czwartek, 9 kwietnia po katechezach dla dorosłych  
    w domu katechetycznym.  
   5. W piątek, 10 kwietnia będziemy obchodzić 5 rocznicę katastrofy lotniczej pod  
  Smoleńskiem. Podczas Mszy św. o godz. 18.00 będziemy modlić się za śp. prezydenta Lecha  
  Kaczyńskiego,  jego małżonkę Marię i pozostałe 94 ofiary katastrofy. 
6. W najbliższy piątek, 10 kwietnia ze względu oktawę Wielkanocy można spożywać pokarmy  mięsne.  
7. Zapraszamy na jednodniową autokarową pielgrzymkę do Gietrzwałdu. Wyjazd w sobotę,  
 18 kwietnia o godz. 6.00. Koszt pielgrzymki 50 zł. Zapisy i informacje w zakrystii lub kancelarii. 
 8. Organizujemy wyjazd wakacyjny w góry dla dzieci w dniach 30 czerwca - 13 lipca. Informacje 
     i zapisy u ks. Kamila. 
   9. W kiosku parafialnym są do nabycia tygodniki katolickie „Gość Niedzielny” i „Niedziela”. 

Redakcja zastrzega sobie prawo  
dokonywania koniecznych zmian w publikowanych tekstach.  

Kwestie merytoryczne pozostawiamy rzetelności autorów. 

 

KONTO  
BS w Grójcu, ul. Jatkowa 3  
17912800022001000002730001 

 

MSZE ŚW. I NABOŻEŃSTWA 
W DNI POWSZEDNIE: 
6.30, 7.30, 18.00 
W NIEDZIELE: 
6.30, 8.00 
9.30 - dla młodzieży,  
Msza zbiorowa 
11.00 - dla rodzin z dziećmi, 
12.30 - suma za parafian, 
17.00, 19.00 

WYPOMINKI ROCZNE 
Msza św. w każdy  
I poniedziałek miesiąca  
o godz. 18.00 

KORONKA DO BOŻEGO 
MIŁOSIERDZIA 
piątek - godz. 18.00 

NOWENNA  
DO MATKI BOŻEJ 
NIEUSTAJĄCEJ POMOCY  
środa - godz. 18.00 
 KANCELARIA CZYNNA  
OD PONIEDZIAŁKU 
 DO PIĄTKU 
- od 8.30 do 10.00 
- od 16.00 do 17.30 

DRUK  
GAZETY 

 ZAPROSZENIA 
na chrzest, komunię, ślub. Grójec, Al. Niepodległości 7, tel. 48 664 57 31, drukarnia@inferior.pl 

Oto dzień, który Pan uczynił,  
radujmy się w nim i weselmy! 

 

Niech Zmartwychwstały Pan udziela wam wszelkich łask,  
a nade wszystko niech Was obdarzy pokojem,  

abyście wśród trosk niełatwego dziś życia, zaczerpnęli siłę z wiary,  
która rodząc nadzieję pozwoli pokonać wszelkie trudy. 

Niech Chrystus da każdemu to, czego najbardziej potrzebuje:  
zdrowie chorym, radość smutnym, skłóconym pojednanie.  

Niech otrze z Waszych oczu wszelką łzę  
i trudne chwile przemieni w radość,  

bo On rzeczywiście  
ZMARTWYCHWSTAŁ!  

Alleluja! 
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