
 

 „Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli,” Iz 58, 1-9 
 

(Dz 10,34a.37-43) 
 
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”.  

Oto słowo Boże. 

 

 
 

 
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.  
 
Maryjo, 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 
Galileja.  
 
Wiemy, żeś zmartwychwstał, że 
ten cud prawdziwy,  
O Królu Zwycięzco, bądź nam 
miłościwy.  
 

Szukasz Boga ale nie 
wiesz jak zacząć? 
 
 

G IFT AID (GA) Darowizna 
(tylko dla podatników UK) 
1. Podnieś GA kopertę lub 
2.Wyślij zlecenie stałe banku 
zwiększ swoją darowiznę o 
25% (Ks. G) 
 
Spis parafii Serca Jezusa- 
Tworzymy bazę danych 
Parafii. Po mszy będzie 
dostępna ankieta, która 
pomoże księdzu w rejestracji 
parafian. Formularz jest 
również dostępny na FB 
naszej parafii. (Ks. G)  

Usłyszałeś „głos” w 
swoim sercu i chcesz 
więcej?  

 Z apraszamy wszystkich 
którzy chcą pogłębiać swoja 
wiare i dołączyć do modlitwy, 
wspólnota spotyka się co 
piątek w kościele o godz 
18.00 po spotkaniu jest 
chwila na poczęstunek i 
pogawędkę. 
 

S zukamy chętnych do 
pomocy naszej Parafii i mszy 
świętej: czytających, 
szafarzy, śpiewających, 
sprzątających…:) Wszystkich 
zainteresowanych prosze o 
zgłoszenie się do 
kogokolwiek z posługujących. 

Odczuwasz głód 
duchowego życia i chcesz 
się tym z kimś podzielić? 
 
 
 ZAWIERZ SIĘ SERCU 
JEZUSA w pierwsze piątki 
miesiąca zapraszamy na 
Mszę (18:00) z 
nabożeństwem do 
Najświętszego Serca  

 

Oto program odnowy 
duchowego życia w 
Kościele Serca Jezusa :  

  
ODNOWA I CZAS ŁASKI 
EUCHARYSTIA I 
DOŚWIADCZANIE BOGA 
ŻYWEGO 
Co 2gi piątek miesiąca 
zapraszamy na nowe 
wydarzenie ewangelizacyjne 
“ Parish renewal for all” 
18:00-19:00  Msza Św.  z 
udziałem wspólnoty 
polsko-szkockiej ( Osobiste 
przeżywanie Słowa Bożego i 
dzielenie się; własne 
intencję) 19:00-19:30 Czas 
łaski;  adoracja, modlitwa 
wstawiennicza 
19:30—20:30 po 
wszystkim poczęstunek 

                        (HM) 

 
(Ps 118,1-2.16-17.22-23) 
 
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”.  
 
Prawica Pana wzniesiona 
wysoko, * 
prawica Pańska moc okazała.  
Nie umrę, ale żył będę * 
i głosił dzieła Pana.  
 
Kamień odrzucony przez 
budujących * 
stał się kamieniem 
węgielnym.  
Stało się to przez Pana * 
i cudem jest w naszych 
oczach. 

(1 Kor 5,6b-8) 
 
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.  
 
Oto słowo Boże. 

                Taca  
Polska £ ? 
Reszta Parafii £ 227.26 
(Ks. G) 

 

S powiedź przed Mszą Św o godz 13.00. lub umawiana. 
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(1 Kor 5,7b-8a) 
 
Aklamacja:  Alleluja, 
alleluja, alleluja. 
 
Chrystus został ofiarowany 
jako nasza Pascha.  
Odprawiajmy nasze święto w 
Panu.

(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 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. 
Oto słowo Pańskie.

Zmartwychwstanie nie było 
wynikiem sprytnego planu i 
kalkulacji człowieka, lub 
dzięki wiedzy, jak grać w tę 
rozgrywkę. Ale przyszło po 
cierpieniu, agonii, 
niesprawiedliwego 
traktowania i śmierci 
ostatecznie. Drogi Boga nie 
są naszymi drogami. Jezus, 
który miał moc i mądrość, 
aby obierać się temu 
straszliwego traktowaniu 
zaakceptował je. On to 
przyjął i w zasadzie, czekał 
na to, odważnie bez strachu, 
ponieważ tak głęboko 
umiłował nas do serca, i 
dlatego, przyszedł pośród 
nas, aby zebrać razem 
rozproszone dzieci Boga Ojca, 
poprzez swoją ofiarną śmierć 
(por. Jan 11:52). Wiedział, że 
zło i śmierć nie ma 
ostatecznej mocy lub 
ostatniego słowa w naszej 
ludzkiej egzystencji. 
Przyszedł do nas z miejsca, 
gdzie nie ma śmierci, 
cierpienia i choroby, więc On 
jest w mocy wygrać dla nas, 
to samo wspaniałe życie, 
którym cieszył się z Ojcem. 
Wiedział również i ufał, że 
Ojciec niebieski może 
odwrócić uczynki zła wokół i 
nie zostawi Go w strefie 
śmierci. Więc Jezus i Ojciec 
pozwolili złu 
zademonstrować swoją pełną 
moc, i tylko wtedy Ich Boska 

która może pokonać raz za 
wszystkich moc wroga: umarł 
i wygrał dla nas obietnicę 
zmartwychwstania. W tym 
miejscu widzimy, jakie jest 
zaangażowanie miłości Ojca i 
syna do nas; miłości, która 
jest mądra, która jest 
wytrwała, która nie ma 
strachu i która nie jest 
oparta o naszych zasługach, 
ponieważ byliśmy jeszcze 
grzesznikami, gdy Jezus 
umarł za nas na krzyżu i 
przez to Bóg mógł wyrwać 
nas z niewoli wroga do 
wolności jego ukochanych 
dzieci, jak Święty Paweł 
mówi w swoim liście do 
Rzymian (por. Rz 5:8) 
Jednak, jeśli prawdą jest, że 
jesteśmy wolni przez śmierć i 
zmartwychwstanie Jezusa, w 
co jestem przekonany, jest 
prawdą, to dlaczego jest tak, 
że nadal nosimy w sobie 
duchowe więzy, uzależnienia, 
etc.? Dlaczego nadal 
popełniamy grzechy? 
A to dlatego, że zwycięstwo 
Jezusa nad budowle i 
kłamstwa wroga nie 
powstrzymało samego wroga. 
Dziś tak jak w czasach Jezusa 
nadal szary napełnia cię 
strachem przed robieniem 
tego co właściwe w oczach 
Ojca niebieskiego i zniechęca 
cię do stawienia czoła 
wyzwaniom, które są przed 
tobą. On kusi Cię do 
rozwijania negatywnych 
postaw i unieruchamia Cię 
poprzez głęboko 
zakorzeniony gniew lub urazy 
na wiele sposobów tak 
bardzo, że traktujemy te 
zniewolenia lub kajdany tak, 
jakby były normalne lub 
niemożliwe, aby ich się 
pozbyć. Wróg również chce, 
abyś bronił się za wszelką. 

cenę, gdy ktoś oskarży cię 
niesprawiedliwie lub bronił 
swojego komfortu, reputacji, 
bez względu na koszty 
postawił pracę i zarabianie 
pieniędzy jako twój główny 
cel zamiast Boga i rodziny. 
Jednak, zmartwychwstanie 
jest zachętą, aby nie bać się 
lub przygnębiać, kiedy Pan 
wzywa was do zrobienia 
czegoś, co wydaje się być 
poza twoimi możliwościami 
lub przeraża. Jeśli On wzywa 
do świętości, do 
zaangażowania się w nowe 
życie z Nim, aby odnowić 
swoje życie i swoje relacje z 
innymi ludzi w Jego sposób, 
będzie zdecydowanie dawał 
ci wszystkie łaski, których 
potrzebujesz, aby żyć swoim 
nowym życiem w wolności z 
Nim i wypełnić Jego plany; a 
Jego plany są zawsze 
najlepsze. On Zdobył te łaski 
dla ciebie przez pierwszą 
Wielkanoc. Jezus zapłacił już 
cenę za twoje nowe życie. 
Wystarczy, rozeznawać i 
podążać wiernie za wolą 
Ojca. Więc weź tę Wielkanoc 
jako okazję, aby rozpocząć na 
nowo. Każdy nowy początek 
musi być poprzedzony 
szczerym zaangażowaniem, z 
serca, podobnie jak życie 
chrzcielne czy małżeńskie, 
aby otrzymać łaski 
Wielkanocy dla naszego 
nowego życia. Mamy młodego 
mężczyznę w naszym kościele 
Serca Jezusa, który jest 
wspaniałym świadkiem 
zmartwychwstałego nowego 
życia. On jako 11 latek 
postanowił w styczniu, że 
rozpocznie nowe życie z 
Bogiem. Żaden z członków 
jego rodziny nie przychodzi 
do kościoła. W każdą 
niedzielę idzie do Kościoła. 

 
Widząc go klęczącego z nami 
na ołtarzu i spoczywającego 
po Mszy w Wielki Czwartek 
było rozgrzewającym serce 
przesłaniem do mnie od Ojca 
niebieskiego, mówiącego 
nam: "jestem z wami, nigdy z 
ciebie nie zrezygnowałem i 
wciąż będę podnosił moje 
dzieci i doprowadzał je do 
mnie". Dziękuję Ojcze w 
niebie i Jezu nasz Zbawicielu! 
Jeśli dziecko może 
zdecydować, aby odnowić 
swoje życie, z pewnością my 
dorośli możemy zrobić to 
samo.

 
1. Zwycięzca śmierci, 
piekła i szatana 
Wychodzi z grobu dnia 
trzeciego z rana. 
Naród niewierny trwoży się, 
przestrasza 
Na cud Jonasza. Alleluja! 
2. Ziemia się trzęsie, straż 
się grobu miesza, 
Anioł zstępuje, niewiasty 
pociesza: 
"Patrzcie, tak mówi, grób ten 
próżny został, 
Pan zmartwych powstał."  

Alleluja! 
3. Ustąpcie od nas smutki i 
trosk fale, 
Gdy Pan Zbawiciel triumfuje 
w chwale: 
Ojcu swojemu już uczynił 
zadość, 
Nam niesie radość. Alleluja! 
 
Hymn Wielkanocny 
Alleluja! Jezus Panem jest   
On zmartwychwstał, żyje, stoi 
pośród nas 
Alleluja! Radujmy się   
Uwielbiajmy Pana, który 
Królem jest 
 
1. Na świętej uczcie Baranka, 
Odziani w szaty zbawienia,  
Przebywszy Morze Czerwone,   
Ku czci Chrystusa śpiewajmy.  
2. Bo Jego Ciało nas karmi,  
 Na krzyżu za nas wydane, 
 A Jego krwią napojeni  
Żyjemy odtąd dla Boga.  
3. Gdy Noc Paschalna 
nadeszła,  
Mściciela miecz nas ominął  
I wtedy Pan nas wyzwolił  
Spod władzy księcia 
ciemności. 
4. Już Chrystus Paschą jest 
naszą. I szczerej prawdy 
zaczynem, Niewinnym Bożym 
Barankiem, 
Co siebie złożył w ofierze. 
 
Oto są baranki młode   
Oto ci co zawołali Alleluja   
Dopiero przyszli do zdrojów   
Światłością się napełnili  
Alleluja, alleluja!   
 
1.  Na barankach, pańskich 
godach   
W szat świątecznych czystej 
bieli   
Po krwawego morza wodach 
Nieśmy Panu pieśń weseli 
2.  W swej miłości wiekuistej 
On nas swoją Krwią częstuje, 
Nam też Ciało swe przeczyste  
Chrystus kapłan ofiaruje. 

3. Na drzwi świętą Krwią 
skropione  
Anioł mściciel z lękiem 
wziera, 
Pędzi morze rozdzielone,  
Wrogów w nurtach swych 
pożera. 
4. Już nam Paschą Tyś, o 
Chryste,  
Wielkanocną też ofiarą,  
Tyś Przaśniki nasze czyste  
Dla dusz prostych z szczerą 
wiarą. 
5. O Ofiaro niebios święta,  
Ty moc piekła pokonywasz, 
 Zrywasz ciężkie śmierci 
pęta,  
Wieniec życia nam 
zdobywasz. 
6. Chrystus piekło 
pogromiwszy  
Swój zwycięski znak roztacza,  
Niebo ludziom otworzywszy  
Króla mroków w więzy 
wtłacza. 
7. Byś nam wiecznie, Jezu 
drogi,  
Wielkanocną był radością,  
Strzeż od grzechu śmierci 
srogiej  
Odrodzonych Twą miłością. 
8. Chwała Ojcu i Synowi,  
który z martwych żywy 
wstaje  
I Świętemu też duchowi  
Niech na wieki nie ustaje. 
 
Zmartwychwstały Pan 
Królestwo objął dziś   
Wszechmogący Bóg okazał 
swoją moc, 
Zakwitł krzyż i karmi, chroni 
mnie, 
Jezus Pan rozdaje życie swe 
1. Milczący Baranek, Baranek 
zabity 
Wybawił dziś nas z niewoli 
tego świata   
Hańbą okrył śmierć, nasza 
Pascha, 
On wywiódł dziś nas ze 
śmierci do życia. . 

2. W Ablu zabity, w Izaaku 
związany, 
Wzgardzony w Jakubie, w 
Józefie sprzedany,   
Zrodzony z Maryi, pięknej 
owieczki, 
Złożony w ofierze powstaje 
dziś z martwych. 
3. Zstępuje z nieba do 
naszego cierpienia, 
By wyprowadzić nas z 
ciemności do światła, 
Wzięty ze stada, zawieszony 
na drzewie 
Naznacza nas Duchem i 
własną krwią. 
 
 
Zmartwychwstał Pan i 
żyje dziś, blaskiem jaśnieje 
noc 
Nie umrę, nie, lecz będę żył, 
Bóg okazał swą moc  
Krzyż to jest brama Pana, 
jeśli chcesz przez nią wejdź  
Zbliżmy się do ołtarza Bogu 
oddajmy cześć!  
 
1. Dzięki składajmy Mu, bo 
wieczna jest jego łaska  
Z grobu powstał dziś Pan, a 
noc jest pełna blasku  
Chcę dziękować mu i chcę Go 
dziś błogosławić  
Jezus mój Pan i Bóg, On 
przyszedł, aby nas zbawić!  
 
2. Lepiej się uciec do Pana 
niż zaufać książętom  
Pan - moja moc i pieśń, 
podtrzymał, gdy mnie 
popchnięto  
Już nie będę się bać, cóż 
może zrobić mi śmierć  
Nie, nie lękam się i śpiewam 
chwały pieśń! 



mądrość, 

 


