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Temu, który nas miłu-
je i który przez swą 

krew uwolnił nas od 
naszych grzechów, i 

uczynił nas króle-
stwem, kapłanami 

dla Boga i Ojca swo-
jego, Jemu chwała i 

moc na wieki wie-
ków. Amen. 

 
Ap 1, 5-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zobaczyć zmartwychwstanie 
 
 

Augustyn Pelanowski OSPPE 
 
Uczniowie, wchodząc do ciemnego grobu, zobaczyli coś, co ich przekonało o zmar-
twychwstaniu. Sam widok pustego grobu to za mało, by przekonać się o pokonaniu 
śmierci. Musieli zobaczyć coś wyjątkowego. Ujrzeli leżące płótna oraz oddzielnie zwi-
niętą chustę, która była na Jego głowie. Nie chodziło o to, że idea życia zmartwych-
wstała w ich świadomości i zdali sobie sprawę z tego, że w ich pamięci Jezus nigdy już 
nie umrze. Ani o to, że Jezus przetrwał letarg, ani o jakiś sprzeczny z zasadami logiki 
etap reinkarnacji. Musieli zobaczyć coś dokumentującego autentyczne zmartwych-
wstanie! 
 
Przypomnijmy, że Łazarz, po wskrzeszeniu, nie mógł się uwolnić od tkanin, którymi był 
szczelnie obwiązany i które go krępowały – potrzebował pomocy świadków wskrzeszenia. 
Jezus nie przebudził się z powodu zimna albo z powodu silnej struktury organizmu. Po 
śmierci Jezusa Nikodem przyniósł 100 funtów wonności – mieszaniny aloesu i mirry (ów-
czesny 1 funt to około 325 gramów miary współczesnej). Każdy zwój był posypany 
sproszkowanymi wonnościami. Gdyby płótna zostały odwinięte i zrzucone, wonności roz-
sypałyby się. Płótna byłyby rozwinięte, chusta z głowy byłaby rozwiązana. 
 
Tekst grecki delikatnie sugeruje, że płótna pozostały nierozwiązane – ciało z nich po pro-
stu… wypromieniowało. Właśnie to od razu zauważyli uczniowie! Ciało znikło, nie naru-
szając szczelnie i dokładnie zawiniętych płócien. Uczniowie zobaczyli też syndarion – chu-
stę zwiniętą, co można zrozumieć, że zachowała kształt głowy, pozostając jakby pustym 
„opakowaniem”! To musiało zrobić na nich ogromne wrażenie. Było to tak jednoznaczne, 
że nie analizowali znaleziska, tylko po prostu uwierzyli. Wszystko, co zastali, wskazywało 
na cud. 
 
Mamy więc autentyczną relację z tamtego wydarzenia, która przemawia do nas i do na-
szej wiary w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jest też zapowiedzią naszego powsta-
nia z grobów. 
 
Zmartwychwstania możemy doświadczać już dziś, gdyż wiemy, że ceną grzechu jest 
śmierć. Pozbawiając się grzechów w demaskującej spowiedzi, już pokonujemy krępujące 
nas, jak owe płótna, konsekwencje śmierci, z których możemy się wyzwolić. Dzieje się tak 
tylko dzięki temu, że On, Światłość tego świata, wyszedł z grobu bez przeszkód. 
 
Zaraz po narodzeniu Jezus był owinięty w pieluszki, w białe płótna, zapewne tak ściśle 
przylegające do ciała, że dziecko było nieruchome. Porównanie wydaje się niestosowne, 
ale w rzeczywistości jest pomostem do nowych refleksji: śmierć, dzięki Chrystusowi, stała 
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się nowymi narodzinami, życie będzie przebiegać dalej, ważne jest tylko, gdzie się znaj-
dziemy po otworzeniu się trumiennych drzwi. Kluczem do nieba jest wyznanie grzechów, 
kluczem do piekła – zachowanie ich dla siebie! 
 
 

Życzę Wam – kochani – abyśmy wszyscy zobaczyli Zmartwychwstanie… 
Wasz pasterz, 

 

Słowo Boże do medytacji 
 śr – Mt 26, 14-25 Zdrada Judasza 

 cz – J 13, 1-15 Do końca ich umiłował 

 pt – J 18, 1 – 19, 42 Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Jana 

 so – Ez 36, 16-17a. 18-28 Pokropię was czystą wodą i dam wam serce nowe 

 n – J 20, 1-9 Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego 

 pn – Mt 28, 8-15 Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom 

 wt – J 20, 11-18 Ukazanie się Zmartwychwstałego Marii Magdalenie  

Intencje do modlitwy 
 W intencji Ojca Świętego Benedykta XVI o światło Ducha Świętego i siły fizyczne 

potrzebne do prowadzenia Kościoła. 
 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, chęć do służby i ochronę przed znie-

chęceniem. 
 O rozbudzenie daru proroctwa i utworzenie diakonii prorockiej. 
 O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowi-

zualne, portal Żywa Wiara i inne.). 
 O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia. 
 Dziękczynna za rekolekcje dla mężczyzn i Męską Drogę Krzyżową 
 W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

Ogłoszenia 

1. W najbliższy wtorek, 10 kwietnia odbędzie się spotkanie w ramach „Katechez Au-
diowizualnych”, pt. „Smoleński upadek”. Gość: Tadeusz Święchowicz. Prosimy o 
obecność i modlitwę. 

2. We środę, 11 kwietnia będzie miało miejsce wielkanocne spotkanie wspólnoty, 
tzw. „jajko”. O 16.30 spotykamy się na placu św. Jana z Dukli przed Bazyliką i je-
dziemy do winnicy Maria Anna w Wyżnem. Bardzo prosimy wszystkich o obec-
ność i zaangażowanie w przygotowanie spotkania. 

3. We czwartek o 19.15 odbędzie się porekolekcyjne spotkanie mężczyzn. Wszyst-
kich Panów zapraszamy do auli bł. Jana Pawła II. 

4. W sobotę 14 kwietnia o 20.00 w Bazylice odbędzie się niezwykły koncert muzyki 
Gospel w wykonaniu zespołu Sound’n’Grace (25 osób!!!). Prosimy aby informo-
wać o tym koncercie i zaprosić na niego znajomych. Wstęp wolny. 

5. Przypominamy o potrzebie deklarowania swojej przynależności do diakonii. Bar-
dzo prosimy, by zgłaszać się do animatorów. Termin mija w święta… 

6. Pod adresem www.odnowa.bernardyni.rzeszow.pl dostępna jest już nowa odsło-
na naszej strony internetowej. Zapraszamy do odwiedzania.  
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