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 LITURGIA SŁOWA   
Dz 3,13-15.17-19; Ps 4; 1 J 2,1-5; Łk 24, 35-48 

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa 
przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich 
i rzekł do nich: "Pokój wam!" Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że 
widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: "Czemu jesteście zmieszani i dlacze-
go wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i 
nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała 
ani kości, jak widzicie, że Ja mam". Przy tych słowach pokazał im swoje 
ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdu-
mienia, rzekł do nich:  "Macie tu coś do jedzenia?" Oni podali Mu kawa-

łek pieczonej ryby. Wziął i 
spożył przy nich. Potem 
rzekł do nich: "To właśnie 
znaczyły słowa, które mó-
wiłem do was, gdy byłem 
jeszcze z wami: Musi się 
wypełnić wszystko, co na-
pisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psal-
mach". Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł 
do nich: "Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego 
dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawróce-
nie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od 

Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego". – Oto słowo Pańskie. 
 

10. TYDZIEŃ BIBLIJNY 
Rozpoczyna go dzisiejsza Niedziela Biblijna – 15 kwietnia 2018 r. 

Dziś rozpoczyna się 10. Tydzień Biblijny pod hasłem „Weźmijcie Ducha 
Świętego (J 20,22)”. Celem tego tygodnia jest ponowne odkrywanie i po-
głębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu 
wiernych. 

Tydzień Biblijny motywuje nas do rozpoczęcia lub pogłębienia codzien-
nego osobistego kontaktu z Chrystusem obecnym w słowach Pisma Świę-
tego.  

Istnieje niebezpieczeństwo, że staniemy po stronie tych uczniów Jezusa, którzy szemrali i mówili: „Trudna 
jest ta mowa. Któż jej może słuchać?” Słowa Jezusa są jednak Duchem i Życiem. Pomimo niepowodzeń i trud-
ności w codziennej osobistej lekturze Pisma Świętego, nie chcemy odejść od Jezusa. Wierzymy, że On ma dla 

Zmartwychwstanie Chrystusa 
jest zapowiedzią naszego zmar-
twychwstania. Ono dokonuje się 
już teraz, przez dar nowego życia, 
dzięki któremu grzech już nie pa-
nuje nad nami. A jeśliby nawet 
ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika 
wobec Ojca. Niestety wielu chrze-
ścijan nie potrafi przyjąć łask wy-
służonych przez Pana. Żyją przy-
gnieceni ciągłym poczuciem grze-
chu i winy wobec Boga, pozba-
wieni prawdziwej wolności dzieci 
Bożych, radości z odkupienia. A 
przecież Chrystus zmartwych-
wstał, aby to stało się udziałem 
nas wszystkich. 

o. Marek Rojszyk OP, Oremus 



 

nas słowa życia wiecznego. Prośmy więc o światło Ducha Świętego, które pozwoli nam odkryć Boże wezwanie, 
jakie Chrystus do nas kieruje w swoim słowie. Ewangelia to dar życia.  
 

DAR ROZUMU 
Wielu ludzi sądzi, że wystarczy 

coś wiedzieć, aby to rozumieć. Po-
nieważ wiedzę świat ceni bardzo 
wysoko, uganiają się za nią, a gdy 
ją zdobędą, to się nią pysznią. Św. 
Paweł trafnie zauważył, że wiedza 
nadyma. 

Przywódcy Izraela doskonale 
wiedzieli, co Chrystus mówił i co 
czynił. Od początku wędrowali za 
Nim ich donosiciele, którzy bardzo 
precyzyjnie obserwowali wzrost 
popularności Jezusa z Nazaretu. 
Sami uczeni w Piśmie chcieli ko-
niecznie podchwycić Go w mowie 
lub sprowokować czyn, za który 
można by Go było oskarżyć. Wie-
dzieli o Chrystusie bardzo wiele, 
ale nic nie rozumieli. 

Apostołowie, którzy byli jeszcze 
bliżej Mistrza i stawiali Mu pyta-
nia prosząc o wyjaśnienie przypo-
wieści, wiedzieli o Nim równie 
wiele. Wprawdzie nie byli przygo-
towani fachowo do polemiki, tak 
jak uczeni w Piśmie, ale na chłop-
ski rozum odbierali i układali w 
pewną całość to, co Mistrz powie-
dział i czynił. Ale w Wielki Piątek 
udowodnili, i to prawie wszyscy, 
że mimo iż wiele wiedzieli, nie-
wiele rozumieli. 

Ten, kto wiele wie, może innych 
uczyć, ale może też nie być świad-
kiem wartości, które przekazuje. 
Świadectwo złoży nie ten, kto wie-

le wie, lecz ten, kto wiele rozumie. 
Rozumienie zaś polega na dostrze-
żeniu możliwie pełnego sensu słów 
czy wydarzenia, co się ściśle łączy 
z dostrzeżeniem połączenia 
wszystkiego w całość. 

Oto Kajfasz, Sanhedryn, uczeni 
w Piśmie wydają wyrok na Chry-
stusa, bo nie rozpoznali obecnego 
w Nim Mesjasza. Wiedzieli, jakie 
wypowiedział słowa i jakie czynił 
cuda, ale nie potrafili odkryć ich 
sensu, bo nie wiedzieli, Kim jest 
ten, Kto je wypowiada i Kto je 
czyni. Każde zaś słowo po rozpo-
znaniu w Chrystusie Syna Bożego 
musi być interpretowane zupełnie 
inaczej, niż wówczas, gdy traktuje 
się Jezusa, jako zwyczajnego 
człowieka. 

Rzecz znamienna, że grzech i 
odpowiedzialność pojawia się już 
na poziomie wiedzy. Człowiek do 
wiedzy winien dostosować swe 
postępowanie, jeśli tego nie czyni 
– grzeszy. Stąd Piotr oświadcza: 
„Wiem, że działaliście w nieświa-
domości, tak samo jak przełożeni 
wasi”. Nie zwalnia ich jednak z 
odpowiedzialności za popełniony 
czyn zabójstwa Sprawiedliwego, 
lecz wzywa: „Pokutujcie więc i 
nawróćcie się, aby grzechy wasze 
zostały zgładzone”. 

Rozumienie można utożsamić z 
właściwym przekonaniem. To jest 

owa moralna pewność co do praw-
dy danego słowa czy czynu. Wie-
dza dotyczy zjawisk, rozumienie 
zaś rzeczywistości, sięga o wiele 
głębiej i ukazuje jej sens. 

Dziś można spotkać wielu ludzi, 
którzy czytają Pismo Święte i dużo 
na temat Biblii wiedzą, nic z niej 
nie rozumiejąc. Operują zwrotami, 
powołują się na zdania i żyją do-
kładnie tak jak Kajfasz. On też w 
oparciu o Biblię, zarzucając Jezu-
sowi bluźnierstwo, skazał Go na 
śmierć. 

Ktokolwiek otworzy Biblię, wi-
nien wpierw usilnie prosić Ducha 
Świętego o dar rozumu. Bez tego 
daru wchodzenie w głąb wiedzy 
biblijnej nie tylko nie ubogaci 
człowieka, lecz go wypaczy. Kaj-
fasz, Annasz, faryzeusze dobrze 
znali Biblię, a ponieważ jej nie ro-
zumieli, wykorzystali swą wiedzę 
przeciw Bogu, przeciw Sprawie-
dliwemu Człowiekowi i przeciw 
sobie. 

Kto czyta Biblię jedynie w tym 
celu, by powiększyć swą wiedzę, 
może zaszkodzić sobie i Biblii, 
stosując jej słowa wbrew zamie-
rzeniom Boga. 

Dar rozumu jest nieodzownie po-
trzebny do właściwego rozumienia 
bogactwa objawionej prawdy. 

 
Ks. Edward Staniek 

 

DZISIAJ PRZEJDZIE MARSZ ŚWIĘTOŚCI ZYCIA 
Dzisiaj, w niedzielę, 15 kwietnia 

2018 r. w Warszawie przejdzie 
Marsz Świętości Życia, pod ha-
słem: Jestem za życiem! 

Będzie to manifestacja cywili-
zacji życia oraz przypomnienie 
aktualności troski o życie każde-
go człowieka, od poczęcia do na-
turalnej śmierci. 

Marsz poprzedzony będzie Mszą 
św. w Archikatedrach św. Jana 
Chrzciciela oraz w Katedrze War-

szawsko-Praskiej – o godz. 11.00. 
Mszę św. w Archikatedrze War-
szawskiej odprawi kard. Kazimierz 
Nycz. Po niej wszyscy uczestni-
czący w marszu udadzą się pod 
Kolumnę Zygmunta, by w tym 
miejscu połączyć się z marszem, 
zorganizowanym w Diecezji War-
szawsko-Praskiej. Następnie połą-
czone grupy uformują jeden szyk i 
marsz przejdzie Krakowskim 

Przedmieściem do Bazyliki Świę-
tego Krzyża.  

Warto pamiętać, że przy Kolum-
nie Zygmunta będą zbierane od 
godz. 12.00 pampersy i inne arty-
kuły pielęgnacyjne dla niemowląt 
oraz małych dzieci, z Domu Sa-
motnej Matki w Chyliczkach w 
ramach akcji ,,Pielucha dla malu-
cha”. 

Marsz Świętości Życia będzie 
zaprezentowaniem postawy za ży-



KATECHIZM 
KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 
967 Przez całkowite przylgnięcie 
do woli Ojca, do odkupieńczego 
dzieła swego Syna, do każdego 
natchnienia Ducha Świętego, Ma-
ryja Dziewica jest dla Kościoła 
wzorem wiary i miłości. Przez to 
właśnie jest Ona "najznakomit-
szym i całkiem szczególnym 
członkiem Kościoła"; Maryja jest 
"figurą" Kościoła. 
968 Rola Maryi w stosunku do 
Kościoła i całej ludzkości ma jesz-
cze inny wymiar. "W szczególny 
zaiste sposób współpracowała z 
dziełem Zbawiciela przez wiarę, 
nadzieję i miłość żarliwą dla od-
nowienia nadprzyrodzonego ży-
cia dusz ludzkich. Dlatego to sta-
ła się nam Matką w porządku ła-
ski". 
969 "To macierzyństwo Maryi w 
ekonomii łaski trwa nieustannie, 
poczynając od aktu zgody, którą 
przy Zwiastowaniu wiernie wyra-
ziła i którą zachowała bez waha-
nia pod krzyżem, aż do wiekui-
stego dopełnienia się zbawienia 
wszystkich wybranych. Albowiem 
wzięta do nieba, nie zaprzestała 
tego zbawczego zadania, lecz 
poprzez wielorakie swoje wsta-
wiennictwo ustawicznie zjednuje 
nam dary zbawienia wiecznego... 
Dlatego to do Błogosławionej 
Dziewicy stosuje się w Kościele 
tytuły: Orędowniczki, Wspomo-
życielki, Pomocnicy, Pośrednicz-
ki". 

ciem, przeciwko zabijaniu. Nie bę-
dzie marszem przeciwko komu-
kolwiek, ale marszem za życiem. 
Demonstracją w obronie prawa do 
życia każdego człowieka, które 
jest zapisane w Konstytucji RP: 
„Rzeczpospolita Polska zapewnia 
każdemu człowiekowi prawną 
ochronę życia”.  

Warto zauważyć, że nazwa Mar-
szu nawiązuje do Dnia Świętości 
Życia, obchodzonego zazwyczaj 
25 marca, w Święto Zwiastowania 
Pańskiego. Kościół w Polsce usta-
nowił ten dzień w odpowiedzi na 
słowa Jana Pawła II zawarty w en-
cyklice Evangelium Vitae z 1995 r. 

Wszystkich zachęcamy do udzia-
łu w tym Marszu. Będzie to osobi-
ste i publiczne opowiedzenie się 
po stronie życia, a zarazem świa-
dectwo wiary.  

 

A zatem:  
11.00 – Msze Święte:  
Archikatedra Warszawska  
i Katedra Warszawsko-Praska 
12.40 – Wymarsz z Placu Zamko 
-wego w kierunku Bazyliki Świę-
tego Krzyża 
13.00 – Zakończenie marszu pod 
Bazyliką Świętego Krzyża. 
 
Akcja Pielucha dla Malucha. 
Plac przed katedrą św. Floriana 
oraz przed Kolumną Zygmunta – 
zbiórka pieluch, mleka i kosmety-
ków dla niemowląt z Domu Sa-
motnej Matki w Zielonce oraz 
Domu Samotnej Matki w Chylicz-
kach.  
 
Trasa. 
Marsz składa się z dwóch części. 
Diecezja Warszawsko-Praska roz-
poczyna Mszą Świętą w Bazylice 
katedralnej Świętych Floriana Mę-
czennika i Michała Archanioła. 
Archidiecezja Warszawska rozpo-
czyna Mszą Świętą w Bazylice 
Archikatedralnej pw. Męczeństwa 
św. Jana Chrzciciela. Po Mszach 
Świętych obie części Marszu łączą 
się na Placu Zamkowym. Następ-
nie Marsz wyrusza w kierunku Ba-
zyliki Świętego Krzyża. 

 

Adhortacja Apostolska Papieża Franciszka 

GAUDETE ET EXSULTATE 
O powołaniu do świętości w świecie współczesnym

1. "Cieszcie się i radujcie" (Mt 5, 
12) mówi Jezus ludziom, którzy są 
prześladowani lub poniżani ze 
względu na Jego sprawę. Pan chce 
od nas wszystkiego, a to, co oferu-
je, to życie prawdziwe, szczęście, 
dla którego zostaliśmy stworzeni. 
Chce, abyśmy byli świętymi i nie 
oczekuje, że zadowolimy się ży-
ciem przeciętnym, rozwodnionym, 
pustym. Istotnie, powołanie do 
świętości na różne sposoby jest 
obecne na kartach Biblii już od 
pierwszych jej stron. Pan zapropo-
nował je Abrahamowi w następu-

jący sposób: "Żyj ze Mną w zaży-
łości i bądź bez skazy" (Rdz 17, 1). 
 2. Nie należy spo-
dziewać się tutaj trak-
tatu o świętości, z wie-
loma definicjami i roz-
różnieniami, które mo-
głyby ubogacić ten 
ważny temat, lub z 
analizami, które można 
by przeprowadzić od-
nośnie do dróg uświę-
cenia. Moim skrom-
nym celem jest przed-
stawienie po raz kolej-
ny powołania do świę-



 

tości, próbując ująć je w aktual-
nym kontekście, z jego zagroże-
niami, wyzwaniami i możliwo-
ściami. Ponieważ Pan każdego z 
nas wybrał, "abyśmy byli święci i 
nieskalani przed Jego obliczem" 
(Ef 1, 4). 
 
Powołanie do Świętości. 
Święci, którzy nas wspierają  
i nam towarzyszą. 

 
3. W Liście do Hebrajczyków 

wspomniani są różni świadkowie, 
którzy zachęcają nas, by "wytrwale 
biec w wyznaczonych nam zawo-
dach" (por. 12, 1). Mowa tam o 
Sarze, Abrahamie, Mojżeszu, Ge-
deonie i kilku innych (por. rozdz. 
11). W szczególności jesteśmy za-
chęcani do uznania, że mamy "do-
koła siebie mnóstwo świadków" 
(12, 1), którzy nas wspierają, aby-

śmy nie zatrzymywali się w dro-
dze, którzy pobudzają nas do kon-
tynuowania naszej drogi do celu.  
A wśród nich może być nasza wła-
sna matka, babcia lub inne bliskie 
osoby (por. 2Tm 1, 5). Może ich 
życie nie zawsze było doskonałe, 
ale, nawet pośród niedoskonałości 
i upadków, szli  naprzód i podobali 
się Panu. 

 4. Święci, którzy znaleźli się już 
w obecności Boga, utrzymują z 
nami więzy miłości i komunii. 
Świadczy o tym Księga Apokalip-
sy, która mówi o wstawiennictwie, 
jakiego podejmują się męczennicy: 
"ujrzałem pod ołtarzem dusze za-
bitych dla Słowa Bożego i dla 
świadectwa, jakie mieli. I głosem 
donośnym tak zawołały: «Dokąd-
że, Władco święty i prawdziwy, 
nie będziesz sądził»"  (6, 9-10). 
Możemy powiedzieć, że "towarzy-

szą nam przyjaciele Boga, otaczają 
nas i prowadzą (…). Nie muszę 
nieść sam tego, czego w istocie nie 
byłbym w stanie sam udźwignąć. 
Rzesza świętych Bożych ochrania 
mnie, wspomaga i prowadzi"[1]. 

 5. W procesach beatyfikacyj-
nych i kanonizacyjnych brane są 
pod uwagę oznaki heroiczności w 
praktykowaniu cnót, ofiarowanie 
życia w męczeństwie, a także 
przypadki, w których  potwierdzo-
no ofiarowanie swego życia dla 
innych, trwające aż do śmierci. 
Ten dar z siebie jest wyrazem 
przykładnego naśladowania Chry-
stusa i zasługuje na podziw wier-
nych[2]. Przypomnijmy na przy-
kład bł. Marię Gabrielę Sagheddu, 
która ofiarowała swoje życie za 
jedność chrześcijan. 

 

Nie miłuje Chrystusa ten, kto nie miłuje Mszy Świętej, kto nie czyni wysiłków, aby 
przeżywać ją spokojnie i bez pośpiechu, z pobożnością, z miłością. Miłość czyni zakochanych 
wrażliwymi, delikatnymi; odkrywa przed nimi 
szczegóły czasem bardzo drobne – żeby o nie dbali - 
będące jednak zawsze wyrazem rozkochanego 
serca. W ten sposób powinniśmy uczestniczyć we 
Mszy Świętej. Zawsze podejrzewałem, że ci, którzy 
chcą słuchać krótkiej i pośpiesznej Mszy, poprzez tę 
mało elegancką postawę ukazują, iż jeszcze nie 
zrozumieli, co oznacza Ofiara Ołtarza.  

(św. Josemaria Escrivá, To Chrystus…)  

 

O G Ł O S Z E N I A 
 Dzieci i młodzież zapraszamy na kolonie letnie, które odbędą się w dniach 28 czerwca – 11 lipca  
w Szeligach nad jeziorem Selmęt Wielki koło Ełku. Koszt to 1350 zł. Szczegóły i zapisy w zakrystii  
u ks. Michała. 
 Zapraszamy na bezpłatne porady prawne prowadzone przez Uniwersytecką Studencką Poradnię Prawną  
Wydziału Prawa i Administracji UKSW w czwartki od godz. 17.50 w kancelarii. 
 Zachęcamy do udziału w ewangelizacji prowadzonej przez wspólnoty neokatechumenalne naszej Parafii, 
która odbywa się w niedziele od godz. 16.00 w Parku Saskim. 
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