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Chrystus Zmartwychwstał
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 miłował, 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.
J 20,1–9

Na nadchodzący czas Paschy, życzę Wam głębokiego doświadczenia drogi życia,
którą pierwszy przeszedł Chrystus.
A jest to droga przejścia z ciemności do światła, z grzechu do łaski,
O. Marcin
z beznadziei śmierci do prawdziwej radości życia.

„Judasz po spożyciu kawałka /chleba/ zaraz wyszedł.
A była NOC”. [J 13,30]
Kiedy Judasz opuścił Jezusa i odszedł od Niego –
wszedł w czarną NOC. Nie doczekał DNIA, gdyż wszedł w tę
NOC. Ale uczniowie doczekali się DNIA, ponieważ swoją
ciemną NOC przeżywali z Chrystusem… Rozumiesz…?
Zresztą Sam Jezus „przez dzień nauczał Jezus w świątyni, wieczorem zaś wychodził i NOCE spędzał na górze zwanej
Oliwną”. [Łk 21,37]. Chrystus nawet miał swoje ciemne noce,
ale spędzał je nie gdzie indziej, tylko na łonie swego Ojca w
modlitwie. I On przez tę NOC przeszedł, bo nie opuścił swego
Ojca.
NOC… Każdy ją ma. Ale tylko ten, kto MA CHRYSTUSA, ten może się doczekać, że przyjdzie DZIEŃ. Bo
wszyscy oczekujemy DNIA Pańskiego: „Słońce zamieni się w
ciemności, a księżyc w krew, zanim nadejdzie DZIEŃ Pański,
wielki i wspaniały”. [Dz 2,20]. Wszyscy więc przeżywamy swoją NOC, ale ci tylko doczekają się DNIA, którzy będą podczas
owej NOCY przebywać z Panem…, na przykład w adoracji, czy
w Biblii: „Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę - [Biblię] a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż DZIEŃ zaświta”. [2 P
1,19]
Nie unikniesz NOCY w życiu, ale możesz doczekać się
poranka DNIA Pańskiego. Jeśli noce życiowe i ciemności duchowe spędzać będziesz z Panem na przykład w Biblii.

Skoro Jezus zmartwychwstał, to znaczy, że
żyje, a jeśli żyje, to znaczy,
że jest przy nas i w niczym
nie jesteśmy Mu obojętni.
A jeśli tak, to nie musimy
się niczego obawiać.
Chrystus na serio
wstał z grobowca. Przeszedł przez to.
Naprawdę.
I to nie jest to jakaś wiadomość z codziennego serwisu informacyjnego czy też sensacja z brukowego czasopisma,
nie jest to także jakiś czcigodny fakt z zamierzchłej historii,
którego nie sposób pominąć w podręcznikach. Ta Dobra
Wiadomość to jest sam Chrystus we własnej osobie, który
odniósł największe zwycięstwo nad własną śmiercią i teraz
przychodzi, aby pomóc zwyciężyć nam naszą czarną NOC.
A ta pomoc polega na tym, że On sam przychodzi, aby nam
towarzyszyć w trudnych – CIEMNYCH chwilach. Jego osobista obecność daje nam bezpieczeństwo, pomaga się nam pozbierać.
Tego Wam życzę, byście w Chrystusie szukali wyjścia z każdego Waszego ciemnego grobu…
- Wasz w Chrystusie o. Marcin Ciechanowski

PIERWSZE CZYTANIE
Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: „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 Jerozolimie. 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, którzyśmy z Nim jedli i pili 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, w Jego imię
otrzymuje odpuszczenie grzechów”.
Dz 10,34a.37–43

PSALM RESPONSORYJNY
Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy
Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki,
Niech dom Izraela głosi:
„Jego łaska na wieki”.
Refren.
Prawica Pana wzniesiona wysoko,
prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żył będę
i głosił dzieła Pana.
Refren.
Kamień odrzucony przez
budujących stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana
i cudem jest w naszych oczach.
Refren.
Ps 118(117), 1–2.16–17.22–23 (R,: por. 24)

DRUGIE CZYTANIE
Wyrzućcie stary kwas
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia, Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas,
abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze
jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy nasze święto nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i
przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy.
1Kor 5,6b–8

