
1 
 

Krąg biblijno - liturgiczny w parafii św. Józefa w Siedlcach  

8 kwietnia 2020 r. (26) 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

Msza Święta w dzień 12 kwietnia 2020 r. 

 

Módlmy się. Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś 

śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, spraw, abyśmy obchodząc 

uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha 

Świętego i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości. Przez 

naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje 

w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

 

1 prefacja wielkanocna 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy Ciebie, 

Panie, zawsze sławili, * a zwłaszcza (tej nocy, w tym dniu, w tym czasie) * 

uroczyściej głosili Twoją chwałę, * gdy Chrystus został ofiarowany jako 

nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym Barankiem, * który zgładził 

grzechy świata. * On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą * 

i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych 

* radują się wszystkie ludy na całej ziemi. * Również chóry Aniołów i zastępy 

Świętych* śpiewają hymn ku Twojej chwale, * nieustannie wołając: Święty 
 

PIERWSZE CZYTANIE Dz 10, 34a. 37-43 

Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu 

Czytanie z Dziejów Apostolskich 

Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, 

przemówił w dłuższym wywodzie: «Wiecie, co się działo w całej Judei, 

począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę 

Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. 

Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając 

wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. 

A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi 

żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg 

wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu 

ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzy 

z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu. 

On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg 

ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą 

o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje 

odpuszczenie grzechów». 

Oto słowo Boże. 

 

PSALM RESPONSORYJNY 

Ps 118 (117), 1b-2. 16-17. 22-23 (R.: por. 24) 

Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. 

albo: Alleluja. 

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, * 

bo Jego łaska trwa na wieki. 

Niech dom Izraela głosi: * 

«Jego łaska na wieki». 

Prawica Pana wzniesiona wysoko, * 

prawica Pańska moc okazała. 

Nie umrę, ale żyć będę * 

i głosić dzieła Pana. 

Kamień odrzucony przez budujących * 

stał się kamieniem węgielnym. 

Stało się to przez Pana * 

i cudem jest w naszych oczach. 

 

DRUGIE CZYTANIE Kol 3, 1-4 Dążcie tam, gdzie jest Chrystus 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan 

Bracia: 

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie 

tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy 

Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. 

Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem 

w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim 

ukażecie się w chwale. 

Oto słowo Boże. 
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SEKWENCJA 

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary 

Składają jej wierni uwielbień swych dary. 

Odkupił swe owce Baranek bez skazy, 

Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. 

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, 

Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy. 

Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała? 

Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. 

Żywego już Pana widziałam, grób pusty, 

I świadków anielskich, i odzież, i chusty. 

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, 

A miejscem spotkania będzie Galilea. 

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, 

O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy. 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Por. 1 Kor 5, 7b-8a 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. 

Odprawiajmy nasze święto w Panu. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

EWANGELIA J 20, 1-9 Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego 

+ Słowa Ewangelii według Świętego Jana 

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. 

Oto słowo Pańskie. 
 

SŁOWO BOŻE W MOIM ŻYCIU 

• Maria Magdalena przyszła do grobu Pańskiego, gdy jeszcze panowały 

ciemności. Bez Jezusa i w naszym życiu panują ciemności – lęk, 

zwątpienie, brak nadziei. Tylko Zmartwychwstały jest źródłem 

światła, które przywraca nam radość!  

• Uczeń uwierzył w zmartwychwstanie, kiedy wszedł do grobu. Trzeba 

najpierw wejść w ciemność swoich grzechów, zobaczyć je i przyznać 

się do nich, aby zacząć nowe życie z Jezusem zmartwychwstałem. 

Wtedy Pascha stanie się dla nas osobistym doświadczeniem, które 

daje wolność! [www.onjest.pl]  

 

• Co dziś jest dla mnie ciemnością? Gdzie i w jaki sposób poszukuję 

światła? Kto może mi pomóc? Jaka jest moja miłość do Jezusa? Komu 

ostatnio ogłosiłem, że „grób Jezusa jest pusty”, to znaczy śmierć, zło, 

ciemności zostały pokonane? Komu powinienem zanieść tę Dobrą 

Nowinę o zwycięstwie Jezusa? [www.sfd.kuria.lublin.pl]  

 
Homilia paschalna Melitona z Sardes, biskupa:  

Pan, będąc Bogiem, przyjął postać człowieka, był umęczony za udręczonego, 

skuty kajdanami za więźnia, skazany za winnego, pogrzebany za umarłego. Lecz 
powstał z martwych i wielkim głosem zawołał: "Któż Mnie potępi? Niech się zbliży 

do Mnie!" To Ja wyzwoliłem skazańca, ożywiłem martwego, wskrzesiłem 
pogrzebanego. Któż Mi się sprzeciwi? Ja jestem Chrystusem, który śmierć zniweczył; 

to Ja odniosłem zwycięstwo nad wrogiem, zdeptałem piekło, związałem mocarza, 

a człowieka wyniosłem na wysokości niebieskie. Ja - mówi On, który jestem 
Chrystusem. 

Pójdźcie więc, wszystkie narody, grzechami skowane, i przyjmijcie 
odpuszczenie grzechów. Ja bowiem jestem waszym odpuszczeniem i Paschą 

zbawienia, Ja jestem barankiem złożonym za was w ofierze, Ja jestem waszym 

obmyciem, Ja jestem waszym życiem i Ja jestem waszym zmartwychwstaniem, Ja 
jestem waszym światłem, Ja jestem waszym zbawieniem, Ja jestem waszym królem. 

Ja was wyniosę na wysokości niebios, Ja was wskrzeszę i ukażę wam Ojca, który 
jest w niebie, Ja was wskrzeszę moją prawicą. 

http://www.onjest.pl/

