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Co działo się po 

Zmartwychwstaniu? 
 

 
 

Czy są jakieś bliższe dane na temat, co robił Jezus po zmartwychwstaniu. 

Z pewnością apostołowie byli bardzo ciekawi jak wygląda ten świat 

niematerialny, raj niebieski i Ojciec-Bóg. Mieli przecież kogoś kto tam już 

był. Ile razy się z Jezusem spotykali i o czym wtedy rozmawiali ? 

Wydarzenia, które miały miejsce po zmartwychwstaniu Jezusa bardzo 

interesowały pierwszych chrześcijan. Z tego też powodu każdy ewangelista 

przekazał opisy chrystofanii popaschalnych, to znaczy spotkań ze 

Zmartwychwstałym i Jego ukazań się różnym ludziom. Ponadto, informacje o 

tego typu spotkaniach przekazał także św. Paweł. 

Co wiadomo o tych spotkaniach? Na pewno dane biblijne nie pozwalają 

na określenie z całą pewnością, ile ich było. Ewangelista Mateusz mówi o 

jednym spotkaniu na górze w Galilei, Łukasz o – dwu w Jerozolimie i jej 

okolicach; Jan – o trzech w Jerozolimie oraz jednym nad Jeziorem 

Tyberiadzkim. Paweł, w Pierwszym Liście do Koryntian (15,5-6) wspomina o 

objawieniu się wobec pięciuset chrześcijan, na postawie tekstu greckiego 
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trudne jest rozstrzygnięcie, czy było to jakieś spotkanie z większą 

zbiorowością zgromadzoną w jednym miejscu, czy było to równoczesne 

spotkanie z wieloma osobami w różnych miejscach. Ponadto, kolejnym 

spotkaniem ze Zmartwychwstałym jest, jak przekazuje to w tym samym 

fragmencie Listu – historia pod Damaszkiem (1 Kor 15,8). Dodatkowo, sam 

Łukasz przekazuje na początku Dziejów informację o tym, że Jezus po 

zmartwychwstaniu ukazywał się uczniom przez czterdzieści dni (Dz 1,4), 

mimo że zakończenie ewangelii skonstruowane jest w taki sposób, że 

sugeruje, jakoby wydarzenia popaschalne rozegrały się wszystkie w jednym 

dniu (Łk 24). 

Choć niektórzy uczeni próbowali dokonać harmonizacji danych 

ewangelicznych, jest to trudne zadanie, ponieważ autorzy biblijni bardziej niż 

na przekazaniu szczegółowego sprawozdania, czy protokołu ze wszystkich 

spotkań ze Zmartwychwstałym zainteresowani są zazwyczaj określonym 

przesłaniem stojącym za ostatnimi pouczeniami otrzymanymi od Chrystusa. 

Dlatego np. Mateusz mówi o jednym spotkaniu na górze, czyniąc w ten sposób 

aluzję do zakończenia Pięcioksięgu, gdzie Mojżesz ze szczytu góry Nebo 

ogląda Ziemię Obiecaną i skąd wysyła Izraelitów do jej zasiedlenia (Pwt 32,48 

– 34,12). W ten sposób Mateusz przedstawia Kościół jako Nowy Izrael, 

którego siedzibą jest cały świat (Mt 28,19). 

Próby harmonizacji danych ewangelicznych jako pierwszy podjął Tacjan, 

który pod koniec II w. po Chrystusie stworzył dzieło nazwane 

„Diatessaronem”. We fragmentach dotyczących wydarzeń po śmierci Jezusa 

próbuje on dokonać szczegółowej rekonstrukcji i uporządkowania wydarzeń 

ewangelicznych. Podobne próby podejmują także współcześni uczeni, jednak 

zaznaczają z góry, że jest to rekonstrukcja wielce hipotetyczna. 

Jeżeli natomiast chodzi o tematy rozmów, jakie odbywały się między 

Zmartwychwstałym a uczniami, pozostajemy w sferze bardzo daleko idących 

domysłów. Oprócz przekazanych przez ewangelie fragmentów pozostałe 

zagadnienia mogą być tylko dedukowane z większą lub mniejszą dozą 

prawdopodobieństwa. 
Bartłomiej Sokal 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA MAJ 
 

1. W środę, 1 maja rozpoczynamy nabożeństwa majowe. Będą one 

odprawiane w niedziele o 9.30 a w tygodniu o 17.30. 

Piękną tradycją jest strojenie przydrożnych kapliczek w tym miesiącu i 

modlitewne spotkania przy nich. Zachęcamy do uczestnictwa w tzw. 
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„majówkach”, zwłaszcza dziś, gdy dotykają nas ograniczenia związane z 

liczbą osób mogących uczestniczyć w nabożeństwach w kościele lub w 

kaplicy. W miarę możliwości kapłani będą również uczestniczyć w 

nabożeństwach szczególnie w tych wspólnotach, gdzie kaplice są bardzo 

małe.  

2. W maju, ze względu na nabożeństwa majowe, nie będzie nabożeństw ku 

czci Miłosierdzia Bożego. 

3. W niedzielę, 10 maja, czterech Diakonów z naszego Seminarium 

Misyjnego otrzyma z rąk Ks. bpa Wojciecha Skibickiego Święcenia 

Kapłańskie. Polecajmy ich w naszych modlitwach, aby byli gorliwymi 

kapłanami i misjonarzami. 

4. Z powodu obostrzeń związanych z pandemią, zaplanowana w tym roku 

na dzień 17 maja I Komunia św. odbędzie się w terminie późniejszym. Z 

tego względu zapraszam rodziców dzieci przygotowujących się do I 

Komunii św. na Mszę św. i spotkanie w niedzielę, 10 maja o godz. 12.00. 

5. Z tego samego powodu zaplanowane na 21 maja Bierzmowanie w naszej 

parafii zostaje przełożone na wrzesień. O dokładnym terminie 

poinformujemy później. 

6. Pragnę z całego serca podziękować Wam Wszystkim za modlitewną 

łączność w tym ostatnim czasie: za uczestniczenie we Mszy św. za 

pośrednictwem mediów, za Wasze modlitwy, za wszelkie ofiary złożone w 

kościele, czy też na parafialne konto. Życzę sobie i Wam, aby Chrystus 

Zmartwychwstały umacniał w jedności naszą wspólnotę parafialną i 

obyśmy, z łaską Bożą i pod opieką Matki Najświętszej mogli jak najszybciej 

powrócić do normalnego życia. Każdego dnia o godz. 16.00 odmawiamy z 

o. Grzegorzem różaniec w Waszej intencji, o ustąpienie pandemii i o deszcz. 

Niech Wam Bóg błogosławi. 

 

 
Papieska intencja modlitwy na maj: 

Intencja modlitwy za ewangelizację – Za diakonów Módlmy  się,  aby  

diakoni,  wierni  służbie  Słowa  i  ubogim,  byli  znakiem  ożywiającym  dla  

całego  Kościoła.  

 

INTENCJE MSZALNE 

 



 IV Niedziela Wielkanocna, 03.05.2020 

7.30 
Za ++ Jadwigę Bobrowską w 14. rocznicę śmierci oraz Wincentynę i 

Józefa 

10.00 Za Parafian 

12.00 Za ++ Lidię i Tadeusza Bielenin 

18.00 
Za ++ Janinę Noszczak z okazji urodzin oraz Kazimierza Noszczaka 

i Jarosława Jaroszewicza 

Poniedziałek, 04.05.2020 

18.00 Za + Stanisława Piłata 

Wtorek, 05.05.2020 

18.00 (intencja wolna) 

Środa, 06.05.2020 

18.00 
Za ++ Halinę Olewniczak w 13. Rocznicę śmierci, Czesława i Edwarda 

oraz ++ z rodzin Olewniczaków i Kłosowskich 

Czwartek, 07.05.2020  

18.00 
W intencji Katarzyny i Krzysztofa Kołodziejskich, o Boże 

błogosławieństwo, dary Ducha Św. i potrzebne łaski 

Piątek, 08.05.2020 

18.00 (intencja wolna) 

Sobota, 09.05.2020 

18.00 
1. Za + Stefana Atlaka 

2. Za + Jana Jackowskiego w  1. Rocznicę śmierci 

V Niedziela Wielkanocna, 10.05.2020 

7.30 
Za ++ Krzysztofa Czernigowskiego w 10. Rocznicę śmierci oraz 

rodziców Stanisławę i Bolesława Pileckich 

10.00 Za + Jerzego Trukawkę w 8. rocznicę śmierci  

12.00 Za + Waldemara Czarnaka w 1. Rocznicę śmierci 

18.00 Za ++ Marię i Jerzego Surowiec oraz dziadka Adama 

Poniedziałek, 11.05.2020 

18.00 
W intencji Marzeny, Karola i dzieci,  o Boże błogosławieństwo, 

potrzebne łaski i zdrowie 

Wtorek, 12.05.2020 

18.00 
1. W intencji Bogumiły z okazji 59 urodzin, o Boże błogosławieństwo 

i zdrowie 



2. Za ++ Jana i Anielę Chrobaków w rocznicę śmierci 

Środa, 13.05.2020 

18.00 (intencja wolna) 

Czwartek, 14.05.2020 

18.00 
Za ++ Annę, Czesława i Mirosława Piotrkowskich oraz pozostałych  

zmarłych z rodziny Piotrkowskich 

Piątek, 15.05.2020 

18.00 (intencja wolna) 

Sobota, 16.05.2020 

18.00 Za + Marka Nowaka w 7. rocznicę śmierci 

VI Niedziela Wielkanocna, 17.05.2020 

7.30 
Za ++ Halinę Pączkowską oraz ++ rodziców i dziadków z obojga 

stron 

10.00 Za ++  Zofię, Edmunda, Jana, Aleksandra i Teresę Szymaków 

12.00 Za + Barbarę Sochę w 1. Rocznicę śmierci 

18.00 Za + Zbigniewa Łapińskiego w 11. Rocznicę śmierci 

Poniedziałek, 18.05.2020 

18.00 

1. W intencji Katarzyny i Piotra z okazji 7. Rocznicy ślubu, o Boże 

błogosławieństwo, opiekę NMP i zdrowie 

2. Za + Stanisława i ++ z rodzin Kutrybów i Zawadzkich 

Wtorek, 19.05.2020 

18.00 
W intencji matki chrzestnej  Zofii Cichej z okazji 85. urodzin, o Boże 

błogosławieństwo, opiekę NMP i zdrowie 

Środa, 20.05.2020 

18.00 

1. W intencji Barbary i Pawła z okazji 10. Rocznicy ślubu, o Boże 

błogosławieństwo, opiekę NMP i zdrowie 

2. Za + Zdzisława w 40. Rocznicę śmierci 

Czwartek, 21.05.2020 

18.00 (intencja wolna) 

Piątek, 22.05.2020 

18.00 Za + Zdzisława Graczyka w 40. Rocznicę śmieci 

Sobota, 23.05.2020 

18.00  (intencja wolna) 

Niedziela, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, 24.05.2020 



7.30 
W intencji Anny i Henryka z okazji urodzin, o Boże 

błogosławieństwo, opiekę NMP i zdrowie 

10.00 Za + Czesława Lachowicza w 24. Rocznicę śmierci 

12.00 Za ++ Grzegorza, Anielę i Stanisława Cyroniuków  

18.00 Za + Ryszarda Kutryba w 2. rocznicę śmierci 

Poniedziałek, 25.05.2020 

18.00  Za + Mariana Husara w 19. rocznicę śmierci  

Wtorek, 26.05.2020 

18.00 

W intencji o. Mieczysława Drózda SVD z okazji18. Rocznicy święceń 

kapłańskich, o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św., opiekę NMP 

i potrzebne łaski w pracy misyjnej 

Środa, 27.05.2020 

18.00 (intencja wolna) 

Czwartek, 28.05.2020 

18.00 (intencja wolna) 

Piątek, 29.05.2020 

18.00 Za ++ Edmunda Derkowskiego, Irenę i ++ z rodziny 

Sobota, 30.05.2020 

18.00 
W intencji Barbary z okazji 34. Urodzin, o Boże błogosławieństwo, 

opiekę NMP i zdrowie 

Niedziela, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, 31.05.2020 

7.30 Za ++ Ellę Fink oraz Jana i rodziców 

10.00 Za ++ z rodzi Naguszewskich i Rzymskich 

12.00 Za ++ Bogdana Jędreja oraz Polikarpa i Mariolę Zychów 

18.00 (intencja wolna) 

******************** 

 

DEKRET 

Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego 

ws. dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej 

od dnia 20 kwietnia 2020 r. do odwołania 

 

W związku z przedłużającym się stanem epidemii w Polsce, stosując się  

do obowiązujących wskazań organów państwowych i służb sanitarnych, udzielam,  

od dnia 20 kwietnia br. do odwołania, dyspensy od obowiązku niedzielnego 



uczestnictwa we Mszy Świętej (zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 

Kodeksu Prawa Kanonicznego) następującym wiernym: 

a. osobom w podeszłym wieku, 

b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), 

c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi 

bezpośrednią opiekę, 

d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem, 

z zachowaniem III przykazania Dekalogu: „Pamiętaj, aby dzień święty święcić”.  

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej  

we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby 

korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do 

duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne 

lub internetowe. 

 

Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2020 r. 

l.dz. 272/2020 

                    Abp Józef Górzyński 

 METROPOLITA WARMIŃSKI  

 

 

 

„Chwalcie łąki umajone… 

I co czuje, i co żyje, 

niech z nami sławi Maryję.” 

 

 

 

Spotkałem w swoim życiu kapłańskim dużo ludzi  starszych i samotnych. 

Mówiono mi: proszę Ojca, jestem sam albo sama, nie mam nikogo. Zawsze 

ich pocieszałem pytając: gdzie zgubiliście swojego Anioła Stróża? Przecież 

On jest z Wami  24 godziny na dobę. Bóg otacza nas ze wszystkich stron 

Swoją stałą obecnością przez Swojego Posłańca.  „Rano wieczór we dnie w 

nocy, bądź mi zawsze ku pomocy… Ty zawsze przy mnie stój”. Jego 

opatrzność jest wieczna.  

Gdy czujemy samotność, to Bóg i Jego Anioł jest tuż obok, siedzi na 

drugim krześle. Samotność pozytywnie oznacza sam na sam z Nim. Widzimy 

ją z drugiej strony medalu. Więc, cały dzień możemy przebywać w Jego 



towarzystwie. Czy  ktoś nam przeszkadza? Nie mam nikogo, bo żyję 

codziennie dla Kogoś Najważniejszego. Bez Boga nie mogę zdrowo oddychać 

i w pełni funkcjonować. Wszyscy bowiem żyjemy dla Niego i dla Jego 

chwały. Matka Boża też dużo czasu spędziła sama w domu. Na modlitwie. 

Czyli sama w domu, ale zawsze z Bogiem. Kiedy przyszedł Archanioł Gabriel, 

była sama w domu. Potem sama poszła do krewnej Elżbiety. Być samemu z 

Nim, może stać się  początkiem wielkiego dzieła Bożego. Jak Matka Boża 

poszła do domu Zachariasza, tak cały czas idzie ku nam. 

Innym razem mówiłem że, Matka Boża nie zostawia ani na chwilę 

swoich dzieci. Macie dużo czasu na rozmowę z Nią. Kiedy chcecie się modlić, 

poproście Ją żeby przyszła tu, siadła przed wami i odmawiała razem Różaniec. 

Tak zawsze robię codziennie. Wtedy, oddychamy Jej oddechem, myślimy Jej 

myślami, mówimy Jej ustami i przesuwamy paciorki Jej delikatnymi rękoma. 

Potem, postępujemy Jej przykładami. Po prostu żyjemy Jej życiem. Przecież, 

w trakcie modlitwy rozważamy tajemnice Jej życia  i życia Jej Syna. Różaniec 

jest Jej ulubioną modlitwą. Także może być  Twoją. Zwłaszcza teraz w 

miesiącu maju śpiewamy razem z Nią litanię wychwalając Boga, że tak 

cudownie nas zbawił przez Swego Syna i zostawił nam Jego Matkę. Dlatego 

zawsze możemy liczyć na pomoc Najcudowniejszej z Niewiast mającej tyle 

imion. 

Często też pytałem podczas spotkania z ludźmi: Jak tam zdrowie? Proszę 

księdza, tu boli tam boli, od lekarza do lekarza, w domu jak w aptece. Podczas 

objawienia w Gietrzwałdzie, Justyna i Barbara pytały Matce Bożej: Co mają 

chorzy czynić, aby byli uzdrowieni? (pytanie zadane 4 lipca 1877). Padła 

odpowiedź: „NIECH ODMAWIAJĄ RÓŻANIEC!” Modlitwa jest także 

lekarstwem, o którym nie można zapomnieć. „Zdrowaś Maryjo łaski pełna…. 

Módl się za nami grzesznymi!” Choroba to również pole działania Boga. 

Modlitwa i dbałość o zdrowie niech pójdą w parze przez całe życie, jak 

zakochana para. Jezus Syn Maryi, mówił wiele razy w Ewangelii: „Idź i nie 

grzesz więcej!”, „Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju” (Łk 8,48). 

Podczas nabożeństwa majowego, w czasie epidemii, szczególnie 

wybrzmiewają dwa z imion Maryi: Uzdrowienie chorych i Ucieczko 

grzesznych: módl się za nami! 

o. Grzegorz Lelang Atulolon 

 


