
Ogłoszenia parafialne  

1. Bóg zapłać za kolekty:  na kwiaty do Bożego Grobu, za ofiary na 

utrzymanie kościołów w Ziemi Świętej, na KUL i za kolektę parafialną na 

organy  

2. Tym wszystkim, którzy uczestniczyli w liturgii świętego Triduum 

Paschalnego od  Wielkiego Czwartku do Wigilii Paschalnej składam 

podziękowania  

3. W przyszłą niedzielę II Wielkanocną – czyli Miłosierdzia Bożego kolekta 

jest przeznaczona na Caritas Diecezji  

4. We wtorek o godz. 18.30 katecheza dla kandydatów do bierzmowania z kl. 

III  

5. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00  

6. W sobotę o godz. 12. 00 spotkanie ministrantów  

7. Wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich zaprasza w sobotę, po 

porannej Mszy św. na spotkanie modlitewne  

8. Zachęcam do kupna prasy katolickiej  

Oktawa Wielkanocy 

Niedziela Wielkanocna otwiera okres pięćdziesięciu dni, który pierwotnie nazywano 

Pięćdziesiątnicą, a dziś Okresem Wielkanocnym. Pierwsze osiem dni tego okresu 

tworzy oktawę Wielkanocy. Pierwsze świadectwo o uformowanej liturgicznie 

oktawie Wielkanocy znajdujemy w homiliach pochodzących z IV wieku.  

Liturgia oktawy charakteryzowała się radosnym przeżywaniem tajemnicy paschalnej, 

a szczególnie zmartwychwstania Chrystusa. W tym czasie szczególną uwagę 

kierowano na nowo ochrzczonych. Trzeba bowiem pamiętać, że w Wigilię Paschalną 

udzielano sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, czyli chrztu, bierzmowania i 

Eucharystii. W oktawie zaś, każdego dnia celebrowano dla nich Mszę św. ze 

specjalnymi kazaniami - katechezami. W tych katechezach wyjaśniano nowo 

ochrzczonym znaczenie znaków i symboli otrzymanych sakramentów. W taki sposób 

wprowadzano ich w najgłębsze tajemnice wiary chrześcijańskiej.  

Okres oktawy nazywany był także Białym Tygodniem, a niedziela kończąca oktawę 

– Białą Niedzielą. W czasie chrztu katechumeni otrzymywali białe szaty, które 

noszono przez cały tydzień aż do niedzieli włącznie. Szaty te oznaczały narodziny 

nowego człowieka, który w sakramencie chrztu otrzymał dar nowego życia i stał się 

dzieckiem Bożym.  

Zwyczaj przedłużania najważniejszych świąt chrześcijańskich na oktawę, czyli na 

osiem dni jest bardzo dawny. Kościół chce w ten sposób podkreślić rangę i ważność 

uroczystości. Wszystkie dni oktawy posiadają taki sam walor jak Niedziela 

Zmartwychwstania. Okres ośmiu dni traktowany jest jak jeden dzień, jako jedno 

święto, jako dzień najradośniejszy. 
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Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - Wielkanoc 
 

 Radość Zmartwychwstania 

Radość z przeżywania najważniejszej prawdy naszej chrześcijańskiej wiary 

zgromadziła nas dziś w świątyniach. Radosna wieść o zmartwychwstaniu 

Pańskim rozbrzmiewa dziś na całym świecie, tak jak przed wiekami szybko 

obiegła zatrwożonych wielkopiątkowymi wydarzeniami uczniów Jezusa. Im 

przywróciła nadzieję i wiarę. Podnieśli czoła. Przestali się bać, umocnieni 

Duchem Świętym poszli głosić Zmartwychwstanie aż po krańce ziemi. I my 

wsłuchajmy się w radosna muzykę wielkanocnych dzwonów. Przyjmijmy do 

naszych serc orędzie, które niosą: „Chrystus zmartwychwstał. Zmartwychwstał 

prawdziwie. Alleluja” Podnieśmy nasze czoła. Przestańmy się lękać.  

Rzeczywistość bywa czasem inna. W noc Zmartwychwstania śpiewaliśmy nad 

pustym grobem Jezusa: „Wesoły nam dzień dziś nastał….” a w niejednym domu 

przy świątecznej kawie z rodziną i przyjaciółmi dziś jeszcze usłyszymy, albo 

sami będziemy autorami słów, że tak źle to nigdy jeszcze w naszym życiu nie 

było. Dla wielu i dzisiejsze święta przebiegają na dwóch płaszczyznach. 

Pierwsza to msza św. w kościele, Komunia Św., śpiewy wielkanocne. Druga to 

zastawiony stół, włączony telewizor, goście w domu. A tam już bardzo często 

nie ma zmartwychwstania. Tymczasem mamy nie tylko sami doświadczać 

radości Zmartwychwstania, ale jesteśmy – jak Apostołowie –  wezwani do tego, 

by tę radość głosić innym, zwłaszcza tym, którzy tracą nadzieję… Niech te 

święta będą dla nas czasem budzenia ufności, którą wyraził Sługa Boży Stefan 

Kardynał Wyszyński słowami: „Każdy z nas będzie miał w swoim życiu 

najradośniejszą chwilę – Zmartwychwstanie” 


