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ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

Parafia Rzymskokatolicka w Kaliszu Pomorskim 

Ewangelia (J 20, 1-9) 
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 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. 

——————————————————————————————————————— 

        Chrystus Zmartwychwstał! 

Niech ta prawda towarzyszy nam każdego dnia,  

abyśmy uwierzyli, że Ten, którego ukrzyżowano,  

  żyje, działa i pragnie nas prowadzić do Ojca. 

 

             On jest Drogą, Prawdą i Życiem!  



ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA 
 
 Zmartwychwstanie Chrystusa jest fundamentalną 
prawdą naszej wiary, jak mówi Święty Paweł. Poprzez 
ten fakt Bóg zainaugurował życie przyszłego świata  
i oddał je do dyspozycji ludzi. Po męce i śmierci ciało 
Chrystusa zostało pogrzebane w nowym grobie, niedale-
ko od miejsca, gdzie Go ukrzyżowano. Natomiast Jego 
dusza zstąpiła do piekieł. Pogrzeb Chrystusa potwierdza, 
że naprawdę umarł. Bóg zarządził, żeby Chrystus cierpiał 
stan śmierci, to znaczy, oddzielenia duszy od ciała.  
W czasie, kiedy Chrystus przebywał w grobie, zarówno 
Jego dusza, jak i ciało, oddzielone od siebie z powodu 
śmierci, nadal były zjednoczone z Jego Boską Osobą. 
Należąc nadal do Osoby Boskiej, martwe ciało Chrystusa 
nie było poddane zepsuciu grobu. Dusza Chrystusa zstą-
piła do piekieł. „Kraina zmarłych, do której zstąpił Chry-
stus po śmierci, nazwana przez Pismo Święte „piekłem” – 
nie należy utożsamiać go z piekłem potępionych – ozna-
cza los tych wszystkich zmarłych, zarówno sprawiedli-
wych, jak i złych, którzy zmarli przed Chrystu-
sem” (Kompendium, 125). Sprawiedliwi znajdowali się  

w stanie szczęśliwości (mówi się, że spoczywali na „łonie Abrahama”), chociaż nie oglądali  
Boga. Mówiąc, że Jezus zstąpił do piekieł, rozumiemy Jego obecność na „łonie Abrahama”, aby 
otworzyć bramy niebios sprawiedliwym, którzy Go poprzedzili. „Zmarły Chrystus, w swojej duszy 
zjednoczonej z Jego Boską Osobą, dołączył w krainie zmarłych do sprawiedliwych, którzy cze-
kali na Odkupiciela, aby dostąpić łaski oglądania Boga. Chrystus poprzez zstąpienie do piekieł 
pokazał swoje panowanie nad szatanem i śmiercią, wyzwalając zatrzymane święte dusze, żeby 
zaprowadzić je do wiecznej chwały. W ten sposób Odkupienie – które miało osiągnąć ludzi 
wszystkich czasów – zostało zastosowane do tych, którzy poprzedzili Chrystusa. Uwielbienie 
Chrystusa polega na Jego Zmartwychwstaniu i Wyniesieniu do nieba, gdzie Chrystus zasiada po 
prawicy Ojca. Ogólny sens uwielbienia Chrystusa odnosi się do Jego śmierci na krzyżu. Tak jak 
przez Mękę i Śmierć Chrystusa Bóg wyeliminował grzech i pojednał świat ze sobą, w podobny 
sposób przez Zmartwychwstanie Chrystusa Bóg rozpoczął życie przyszłego świata i oddał je do 
dyspozycji ludzi. Korzyści ze zbawienia nie wynikają tylko z Krzyża, ale również ze Zmartwych-
wstania Chrystusa. Te owoce stosują się do ludzi za pośrednictwem Kościoła i sakramentów. 
Konkretnie – przez Chrzest otrzymujemy odpuszczenie grzechów (grzechu pierworodnego  
i grzechów uczynkowych), a człowiek przez łaskę obleka się w nowe życie Zmartwychwstałego. 
„Na trzeci dzień” (po swojej śmierci) Jezus zmartwychwstał do nowego życia. Jego dusza i Jego 
ciało, w pełni przeobrażone chwałą Jego Boskiej Osoby, ponownie się połączyły. Dusza przyjęła 
na nowo ciało a chwała duszy udzieliła się w całości ciału. Z tego powodu „Zmartwychwstanie 
Chrystusa nie było powrotem do życia ziemskiego. Zmartwychwstałe ciało, w którym się ukazu-
je, jest tym samym ciałem, które zostało ukrzyżowane i nosi ślady Jego męki, ale równocześnie 
uczestniczy w Boskim życiu w stanie chwały”. Zmartwychwstanie Pana jest fundamentem naszej 
wiary, dlatego że zaświadcza w niezaprzeczalny sposób, że Bóg wkroczył w ludzką historię, aby 
zbawić ludzi. I gwarantuje prawdziwość tego, czego naucza Kościół na temat Boga, na temat 
Bóstwa Chrystusa i zbawienia ludzi. W przeciwnym wypadku – jak mówi Święty Paweł – „jeżeli 
Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara” (1 Kor 15, 17). Apostołowie nie mogli 
ulec złudzeniu ani wymyślić Zmartwychwstania. Przede wszystkim, gdyby grób Chrystusa nie był 
pusty, Apostołowie nie mogliby mówić o zmartwychwstaniu Jezusa. Poza tym, gdyby Pan  
nie ukazywał się przy różnych okazjach im samym, a także licznym grupom osób – mężczyzn  
i kobiet – wielu uczniów Chrystusa nie mogłoby go zaakceptować, jak wydarzyło się początkowo 
z Apostołem Tomaszem. Tym mniej mogliby oddać swoje życie za kłamstwo. Jak mówi Święty 
Paweł: „A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał (…), byliśmy fałszywymi świadkami Boga, skoro 
umarli nie zmartwychwstają, przeciwko Bogu świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił Chrystu-
sa”. Zaś kiedy żydowskie władze chciały wyciszyć głoszenie Ewangelii, Święty Piotr odpowie-
dział: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi (…). Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego 
straciliście, zawiesiwszy na drzewie (…). Dajemy temu świadectwo my właśnie”. Poza tym,  
że jest to historyczny, zweryfikowany i zaświadczony poprzez znaki i świadectwa fakt,  



Zmartwychwstanie Chrystusa jest wydarzeniem 
transcendentnym, dlatego że „przekracza histo-
rię, w sercu tajemnicy wiary”. Z tego powodu 
Zmartwychwstały Jezus, nawet posiadając 
prawdziwą tożsamość fizyczno-cielesną, nie jest 
poddany ziemskim prawom fizycznym i poddaje 
im się tylko, jeżeli tego pragnie: „Jezus Zmar-
twychwstały jest całkowicie wolny w wyborze 
form ukazywania się swoim uczniom; może się 
ukazywać, jak i kiedy chce, i pod różnymi posta-
ciami”. Zmartwychwstanie Chrystusa jest tajem-
nicą zbawienia. Pokazuje dobroć i miłość Boga,  
który wynagradza poniżenie swojego Syna  
i który używa swojej wszechmocy, żeby napeł-
niać życie ludzi. Zmartwychwstały Jezus posia-
da w swoim człowieczeństwie pełnię Boskiego 
życia, żeby udzielać jej ludziom.  
„Zmartwychwstały Pan, zwycięzca grzechu  
i śmierci, jest zasadą naszego usprawiedliwie-
nia i naszego zmartwychwstania: udziela nam 
daru łaski przybrania za synów, które jest rze-
czywistym uczestnictwem w życiu jedynego 
Boga; potem, przy końcu czasów, ożywi nasze 
ciało”. Chrystus jest Pierworodnym spośród 
umarłych i wszyscy zmartwychwstaniemy przez 
Niego i w Nim.  
Ze Zmartwychwstania Naszego Pana powin-
niśmy wydobyć dla nas: 
a) wiarę żywą: Chrystus nie jest postacią, która 
przeminęła. Nie jest wspomnieniem, które ginie 
w historii. On żyje! „Powiada Św. Paweł: Jesus 
Christus heri et hodie; ipse et in saecula! — 
Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także  
na wieki!”; 
b) nadzieję: „Nigdy nie wpadaj w rozpacz.  
Łazarz umarł i ulegał rozkładowi. Jam foetet, 
quatriduanus est enim — powiada Marta do 
Jezusa: Już cuchnie, leży bowiem od czterech 
dni w grobie. Jeżeli usłyszysz natchnienie Boże 
i pójdziesz za nim — Lazare, veni foras! —  
Łazarzu, wyjdź na zewnątrz! — powrócisz do 
Życia”; 
c) pragnienie, żeby łaska i miłość przeobraziły 
nas, prowadząc do życia życiem nadprzyrodzo-
nym, to znaczy życiem Chrystusa: dążenie do 
autentycznej świętości (por. Kol 3, 1nn.). Pra-
gnienie oczyszczenia naszych grzechów w sa-
kramencie pokuty, który sprawia, że zmartwych-
wstajemy do życia nadprzyrodzonego – jeżeli 
utraciliśmy je przez grzech śmiertelny – i rozpo-
czynamy na nowo: nunc cœpi (Ps 76, 11).  

—————————— 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

 
NIEDZIELA WIELKANOCNA 

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 
04.04.2021 

 
1. NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃ-

SKIEGO rozpoczyna Oktawę Wielkanocną. 
Zewnętrznymi oznakami przeżywanego Okresu 
Wielkanocnego są: krzyż z czerwoną stułą, 
paschał   i figura zmartwychwstałego Chrystusa. 
Msze św.: Kalisz Pomorski rezurekcyjna bez 
procesji - godz. 6.00. 12.00, 18.00, w kościołach 
filialnych: Poźrzadło godz. 8.15, Pomierzyn 
godz. 9.15, Dębsko godz. 9.15, Giżyno  
godz. 10.15, Biały Zdrój godz. 10.30, Suchowo 
– odpust, godz. 11.30.  
 
2. PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY. Msze św.: 
Kalisz Pomorski - godz. 8.00. 12.00, 18.00,  
w kościołach filialnych: Poźrzadło godz. 8.15, 
Pomierzyn godz. 9.15, Dębsko godz. 9.15, Gi-
żyno godz. 10.15, Biały Zdrój godz. 10.30, Su-
chowo godz. 11.30.  
 
3. NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.  
Od Wielkiego Piątku trwa nowenna przed Świę-
tem Miłosierdzia Bożego.  

 
4. NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄ-
CEJ POMOCY, środa godz. 17.45. 
 
5. OKTAWA WIELKANOCY. W najbliższy pią-
tek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od spoży-
wania pokarmów mięsnych. 
 
6. ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. W przy-
szłą niedzielę odpust w kościele filialnym  
w Pomierzynie. 

 
7. Przypominamy, że w kościele mamy obowią-
zek zakrywania ust i nosa, cały czas jest zaleca-
ne udzielanie Komunii św. na rękę, zachowuje-
my bezpieczny dystans.  

 
8. BÓG ZAPŁAĆ! Za wszelką pomoc, życzli-
wość i dar modlitwy. Bóg zapłać! Serdecznie 
dziękujemy za pamięć i życzenia z okazji usta-
nowienia sakramentu kapłaństwa. Bóg zapłać! 
 

 Chrystus zmartwychwstał!  
Prawdziwie zmartwychwstał! On żyje.  

 
Przeżywając radość Wielkiej Nocy składamy 
z serca płynące życzenia. Niech Zmartwych-
wstały Chrystus obdarza Was  zdrowiem, 
radością i siłą w podejmowaniu nowych  
zadań; niech umacnia naszą wiarę, nadzieję  
i miłość, niech w znaku pustego grobu  
napełnia pokojem i pewnością, że do Niego 
należy ostateczne zwycięstwo nad śmiercią  
i mrokami zła.  

Alleluja. 
 
         ks. Tomasz Jaskółka - proboszcz 
        ks. Przemysław Gracek - wikariusz 



INTENCJE MSZALNE  

W KOŚCIELE PARAFIALNYM 

NIEDZIELA WIELKANOCNA 

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO  

04.04.2021 

8.00 
†† Genowefa, Zdzisław, Bogusław, Ma-
ria KUJAWSCY, † Grzegorz MATCZAK 

12.00 Chrzty 

18.00 
†† Jerzy, Krystyna, Anna, Franciszek 
OZYRA 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY  
05.04.2021 

8.00 
Dziękczynno - błagalna w 7r. urodzin 
Szymona 

12.00 Dziękczynna w 30 urodziny Szymona 

18.00 
†† Tadeusz, Zdzisław, †† z rodz.  
DĄBROWSKICH 

WTOREK 06.04.2021 

18.00 
O zdrowie dla Ireny, Włodzimierza,  
Sylwii 

18.00 
Dziękczynna w 44 r. urodzin córki Kata-
rzyny i 24 r. syna Jakuba 

ŚRODA 07.04.2021 

18.00 
W intencji próśb i podziękowań do MB 
Nieustającej Pomocy  

18.00  
†† Arnold (32), Małgorzata (53), Hiero-
nim, †† z rodz. ARCIMOWICZ i MO-
CZARSKICH 

CZWARTEK  08.04.2021 

18.00 † Benedykt KŁOSOWSKI 

18.00 
† Maria GRACEK - od uczestników 
mszy pogrzebowej 

PIĄTEK  09.04.2021 

18.00 
Dziękczynno - błagalna za Aleksandra, 
Aleksandrę i Antoninę 

SOBOTA  10.04.2021  

18.00 O szczęśliwe rozwiązanie dla Sylwii 

18.00 † Mirosław, Henryk LEWANDOWSCY 

II NIEDZIELA WIELKANOCNA 

CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

11.04.2021 

8.00 
†† Anna (16), Jadwiga, Marian, Andrzej 
BOGUCCY 

12.00 
Dziękczynna z okazji urodzin Anastazji  
i Mikołaja 

18.00 
†† Henryk, Wiesław, Zbigniew JANUSZ-
KO, †† z rodz. JANUSZKO 

INTENCJE MSZALNE 
W KOŚCIOŁACH  FILIALNYCH 

NIEDZIELA WIELKANOCNA 

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO  

04.04.2021 

8:15 

   POŹRZADŁO 

WIELKIE 

O zdrowie i błogosławieństwo 
dla całej rodziny 

9:15   

DĘBSKO 

†† Kazimierz KĄKOL (7), Ur-
szula, Helena, Ignacy z rodz. 
KĄKOL 

9:15   

POMIERZYN † Stefan LISAJ, †† z rodziny 

10:30 

BIAŁY ZDRÓJ 

†† Jan, Józef, Benedykta, Willi, 
Stanisław 

10:15 
GIŻYNO † Teresa KOMISARCZUK 

11:30 

SUCHOWO Msza odpustowa 

Biały Zdrój 

16:30 

08.04.2021 r. 
O łaskę nawrócenia w rodzinie 

II NIEDZIELA WIELKANOCNA  

CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

11.04.2021 
SOBOTA 16.30 

POŹRZADŁO  

WIELKIE 
INTENCJA WOLNA 

9:15 

DĘBSKO INTENCJA WOLNA 

9:15 

POMIERZYN Msza odpustowa 

10:30 

BIAŁY ZDRÓJ 

†† Teresa, Jan DRZEWICZE-
WSCY 

10:15 

GIŻYNO † Tadeusz CISZEWICZ 

11:30 

SUCHOWO † Helena GIZA 
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PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 

05.04.2021 
9:15 

DĘBSKO O zdrowie 

9:15 

POMIERZYN 

†† Stefan, Stanisława BORAL, 
†† z rodziny, † Michał KALITA 

10:30 

BIAŁY ZDRÓJ † Stanisława WAWRZYNIAK 

10:15 

GIŻYNO † Maria KULA - 1 r. śm. 

11:30 

SUCHOWO † Stanisława Rzeszut 


