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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU 
rozważania nad Ewangelią niedzielną

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym ran-
kiem, 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 miło-
wał… 

J 20,1-2 

Był niewinny. Cierpiał niesprawiedliwie. Zamor-
dowali Go w sposób okrutny. Ilu ludzi miało w tym 
udział? Annasz, Kajfasz, Najwyższa Rada, Piłat, Herod, 
Judasz, pluton egzekucyjny, tłum wołający „Ukrzyżuj 
Go!”. Winni byli również uczniowie. W chwili pojma-
nia nie stanęli w Jego obronie. Wszyscy zwątpili w Nie-
go, zostawili Go samego. Ich tchórzostwo ułatwiło 
aresztowanie i egzekucję. 

I oto wyszedł z grobu. Teraz mógł dochodzić spra-
wiedliwości. Mógł porazić paraliżem umyte ręce Pi-
łata, które podpisały wyrok śmierci; mógł osądzić 
Kajfasza i skazać na śmierć członków Wielkiej Rady; 
mógł nałożyć cierniową koronę żołnierzom, którzy 
ją upletli; mógł oddać każde uderzenie bicza i wydać 
na ukrzyżownie tłum wołający „Ukrzyżuj Go!”. Mógł… 

Mógł… a jednak nie uczynił tego. Po zmartwych-
wstaniu w ogóle nie zajął się tymi, którzy wyrządzili 

Mu krzywdę. Nawet ich nie szukał. Z żadnym z nich 
się nie spotkał. Szukał jedynie ludzi dobrych, tych, 
którzy gdy nauczał, gromadzili się, by Go słuchać. 
Rozmawiał jedynie z tymi, którzy w Niego uwierzyli. 
Po zmartwychwstaniu Chrystus ze złymi ludźmi się 
nie kontaktuje. On się nimi nie zajmuje. Troszczy się 
wyłącznie o dobrych. 

Przebywa w świecie dobra. Zło nie ma już do Nie-
go dostępu. Zmartwychwstanie to wielki tryumf do-
bra. To gwarancja pomocy dla każdego, kto wierzy 
w dobro, kto chce być dobrym. Od zmartwychwsta-
nia Chrystusa szansę na spotkanie z Nim mają jedy-
nie ludzie dobrzy, ci, którzy pragną wejść w świat 
dobra. Źli już Go nie spotkają, bo nie mogą wejść  
w Jego świat dobra. Oni zginą w świecie zła, który 
zostanie przez Niego potępiony na Sądzie Ostatecz-
nym. 

Wielkanoc to radosna uroczystość dla wszystkich 
ludzi dobrej woli. To dzień otwarcia bramy świata 
wiecznej dobroci i umożliwienie wejścia w ten świat 
każdemu, kto zawierzy Chrystusowi. 

Istnieje świat czystego dobra, do którego zło już 
nie sięga! 

Warto być dobrym, aby do tego świata należeć. 
Warto być dobrym! 

KALENDARIUM 

6 kwietnia Poniedziałek w oktawie Wielkanocy;  

12 kwietnia Święto Miłosierdzia Bożego. 
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Prawosławna kaplica Śmierci na Krzyżu 

Niemy świadek Męki, Śmierci i Zmartwychwstania 

BAZYLIKA GROBU BOŻEGO W JEROZOLIMIE

azylika Grobu Pańskiego jest centralnym miej-
scem życia wszystkich chrześcijan. Nieustan-
nie od 2000 lat pielgrzymują tu wierni, by  

dotknąć świętych miejsc, w których Jezus umarł,  
został złożony do grobu i zmartwychwstał. W tym 
miejscu człowiek odnajduje sens i cel życia, rozpa-
miętując drogę życia Chrystusa. Gdy dotknie się Grobu 
Pańskiego, ucałuje Go, nie sposób wyjść z Bazyliki 
i powiedzieć, że nic się nie stało… 

Mimo iż jest to najważniejsza świątynia chrześci-
jaństwa, nie wywiera ona takiego wrażenia jak choćby 
Kopuła Skały czy Ściana Płaczu i zdarza się, że tu-
ryści wchodzą i wychodzą, nie zdając sobie sprawy z 
tego, co właśnie widzieli. Wielu, którzy przybywają 
tu z pełną świadomością znaczenia tego kościoła, o-
puszcza go, doznawszy poważnego rozczarowania. 
Z zewnątrz bowiem bazylika zasłonięta jest okolicz-
nymi budynkami, a wewnątrz panuje półmrok, tłok 
i hałas. Mimo wszystko jednak, nawet jeśli świątyni 
brak podniosłego nastroju, to przynajmniej nikt nie 
podważa twierdzeń, że stoi ona na prawdziwym miej-
scu ukrzyżowania, pogrzebania i zmartwychwstania 
Chrystusa. Na początku I wieku był tu nie używany 
kamieniołom. Według Ewangelii św. Jana ukrzyżo-
wanie Jezusa nastąpiło na przypominającym wyglą-
dem czaszkę miejscu poza murami miasta i nieda-
leko grobu w ogrodzie. Archeolodzy odkryli groby 
pochodzące z tego okresu, więc miejsce to zgadza się 
z tekstem Ewangelii. 

Dziedziniec przed bazyliką to prostokąt o wymia-
rach 25m na 17m, pochodzi z czasów Konstantyna. 
Z jego lewej strony znajdują się trzy greckie kaplice: 
św. Jakuba, św. Jana i czterdziestu męczenników.  
Z prawej zaś strony jest klasztor prawosławny pod 
wezwaniem św. Abrahama, kaplica św. Jana należąca 
do Ormian i kaplica św. Michała, która jest własnoś-
cią Abisyńczyków. Dalej są schody wiodące do kaplicy 
Franków należącej do Franciszkanów. Fasada Bazy-
liki zbudowana w stylu romańskim zachowała się 
w takim stanie, w jakim ją wznieśli krzyżowcy. Daw-
niej było tu wejście na Kalwarię. Pod schodami jest 
oratorium poświęcone pokutnicy Marii Egipcjance na 
pamiątkę jej nawrócenia. Z dwóch bram wiodących 
do Bazyliki jedna jest zamurowana od czasów Sala-
dyna, tj. od XII wieku. Przywilej strzeżenia drugiej 
należy (też od XII wieku) do rodzin muzułmańskich, 
z których jedna przechowuje klucze a druga otwiera 
bramę. 

Odrobina historii... Co najmniej do 66 r. jerozo-
limska gmina chrześcijańska organizowała wspólne 
modlitwy przy grobie, naśladując w ten sposób ży-
dowski zwyczaj modlenia się przy grobach świętych. 
W roku 70 zburzono Jerozolimę. a wraz z nią zasy-
pano Grób Jezusa. W 135 roku cesarz Hadrian wy-
równał teren, by wznieść świątynię Afrodyty, ale tra-

dycja chrześcijańska przetrwała. Cesarz Konstantyn 
i jego matka postanowili zbudować na tym miejscu 
kościół upamiętniający zmartwychwstanie Chrystusa. 
Jego poświęcenia dokonano w 335 roku. Niestety i tu 
burza historii mocno odcisnęła swe piętno. Zburzona 
przez Persów w roku 614 świątynia została odbu-
dowana przez Bizantyńczyków na krótko przed arab-
skim podbojem, potem znów została zniszczona przez 
fatymidzkiego kalifa Al-Hakima w 1009 roku. Kolej-
ną odbudowę rozpoczęto w 1012 roku i zakończono 
w latach 40. XI wieku. Obecny kształt w głównym 
zarysie pochodzi z czasów krzyżowców, którzy  
wkroczyli do Jerozolimy w 1099 roku. Następne po-
kolenia dobudowywały i remontowały to, co pozos-
tawili krzyżowcy, a co niszczyły pożary i trzęsienia 
ziemi. Obecnie Bazylika liczy 125 kroków długości 
i 70 kroków szerokości. Zbudowana jest na planie 
krzyża łacińskiego. Zwieńczona pozłacanym krzyżem 
góruje nad Starym Miastem Jerozolimy. Mieści się 
w niej ostatnie pięć stacji Via Dolorosa. Opiekę nad 
budowlą sprawują obecnie duchowni katoliccy, or-
miańscy i grecko-prawosławni. Stąd też w bazylice 
mieszają się style Wschodu i Zachodu. Greccy pra-
wosławni i rzymscy katolicy podzielili się Golgotą. 
Pierwsi zarządzają miejscem, na którym stał krzyż, 
drudzy tym, w którym Chrystusa do niego przybito. 
Z kolei Grobem opiekują się prawosławni z udziałem 
Koptów, którzy władają zewnętrznym fragmentem 
ściany. Na dachu Bazyliki żyją niewielkie wspólnoty 
mnichów etiopskich i koptyjskich. 

U wejścia do bazyliki leży tzw. „kamień namasz-
czenia”, czyli domniemane miejsce, gdzie przed zło-
żeniem do grobu umieszczono ciało Chrystusa, by je 
obmyć, namaścić i owinąć w całun. Nad obramowa-
nym fragmentem skały wielu zatrzymuje się wpatru-
jąc w zadumie, jak wierzący klękają, dotykają ją i z 
szacunkiem składają pocałunek. Nad „kamieniem na-
maszczenia” wisi szereg lamp wskazujących na wagę 
miejsca. 

B 



Kopuła rotundy Anastasis nad edykułą Grobu. 
Stan po remoncie. 

Bezsprzecznie do najważniejszych miejsc Bazyliki 
Bożego Grobu należy: Golgota – miejsce, gdzie wbito 
krzyż Jezusa. Znajduje się ona na prawo od wejścia. 
Wznosi się ok. 5 metrów ponad poziom bazyliki . 
Obecnie ta część sanktuarium podzielona jest po-
między łacinników i Greków ortodoksyjnych . 
W części prawosławnej znajduje się ołtarz usytuo-
wany na tej samej skale, w którą zatknięty był Krzyż 
Chrystusa. Kalwaria nie jest ona osobną górą wzno-
szącą się obok Kościoła, ale schowana jest pod szarą 
kopułą, do której wchodzi się po schodach. Wchodzi 
się na nią pokonując niewysokie schody. Golgota za-
budowana jest kaplicą (a w zasadzie kaplicami). 
Główna kaplica z ołtarzem Ukrzyżowania jest prawo-
sławna. Wokół ołtarza znajduje się zabudowane 
szklaną gablotą lite skalne podłoże. Bezpośrednio pod 
mensą ołtarzową jest dostęp do otworu w skale, do 
którego wsadzano krzyże podczas egzekucji. Nie ma 
pewności co do tego, czy jest to akurat ten otwór, 
w który zatknięty był krzyż Pana Jezusa, gdyż po-
dobnych otworów na całej kalwarii było wiele. Nie-
mniej jednak jest to na pewno miejsce ukrzyżowania 
Chrystusa i nie można go pomylić z żadną inną lo-
kacją. Obok ołtarza prawosławnego znajdują się ła-
cińskie ołtarze Przybicia do krzyża i Matki Boleści-
wej. Poniżej Golgoty znajduje się tzw. „Grób Adama”. 

Idąc na lewo od głównego wejścia do bazyliki, 
docieramy do Krypty Grobu Bożego. Znajduje się ona 
w pustej i ciemnej romańskiej rotundzie pochodzą-
cej z XIX wieku. Czy naprawdę właśnie w tym miej-
scu pogrzebano Chrystusa? Wątpliwości są. Działania 
ludzi odbudowujących bazylikę mogły przecież zmie-
nić nieco topografię tego miejsca. Jest to jednak jed-
no z najpewniejszych miejsc w całej Ziemi Świętej. 
W ciągu wieków kaplica Grobu Bożego ulegała zmia-
nom sześciokrotnie Zachowała jednak swe przezna-
czenie: wskazywała miejsce Zmartwychwstania. Grób 
Boży zabudowany jest wysoką rotundą zwaną Anas-
tasis, co po grecku oznacza „zmartwychwstanie”. Ma 
wymiary: długość 8.3 m, szerokość 5.9 m i wysokość 
5.9 m. Przykrywa ją kopuła z otworem, przez który 
wpada światło. Kaplica, do której wchodzę jest skałą. 
Do wnętrza grobowca pielgrzymi przestali być wpusz-
czani po tym, jak coraz więcej odłamków skał za-
bierali ze sobą z Grobu. Obecnie Grób Pański ma  
dwie części. Pierwsza z nich, będąca przedsionkiem, 
jest zwana kaplicą Anioła, ponieważ tam ukazał się 
on niewiastom. Znajduje się w niej fragment kamie-
nia, który według tradycji zamykał wejście do grobu. 
Tu, gdzie dwa tysiące lat temu zwiastowano radość 

wielkanocną, pali się na kamiennym postumencie 
kilka świeczek. W drugiej części jest miejsce, gdzie 
złożono Ciało Jezusa owinięte w płótna zgodnie z ży-
dowską tradycją. Półmrok rozświetlają tylko lampki 
oliwne u sklepienia. Schyliwszy się nisko, bo przej-
ście ma tylko 1.3 m wysokości, przechodzę do Grobu. 
To komora o wymiarach 2,07 m na 1,93 m. Obecnie 
tym miejscu jest marmurowa płyta nad którą wid-
nieje wizerunek Zmartwychwstania Pana Jezusa. Na 
ścianie północnej jest ikona Matki Bożej. Ma opusz-
czone powieki, a Jej dłonie pokrywa srebrna blacha, 
lewą przyciska do siebie cyborium. Ikonę można de-
likatnie uchylić, by zobaczyć za nią fragment suro-
wej skały grobowej, która bez zmian i ornamentów 
dotrwała do współczesności, będąc świadkiem nie-
zwykłego cudu, zmartwychwstania Jezusa. 

Zbawienie przyniesione przez Chrystusa jest wkro-
czeniem Boga w życie ludzkości, w jej historię w  
ściśle określonym miejscu i w ściśle określonym  
czasie. Całun, drzewo krzyża, gwoździe jako relikwie 
można przewozić z jednego miejsca ziemi na inne, 
ale grobu przenieść nie można. To tu dokonało się 
zbawienie. Mówił o tym przepięknie w IV wieku św. 
Cyryl Jerozolimski w swoich katechezach, głoszonych 
właśnie w Bazylice Zmartwychwstania: “Świadkiem 
jest ta skała, świadkiem jest ten kamień, zamykający 
wejście do grobu, świadkiem jest to miejsce”. 

 

Niech Zmartwychwstały Pan Jezus napełni serca 
miłością i pokojem. Niech przemieni każdy smutek 
w radość, każdy płacz i zmartwienie w szczęście 
i nadzieję. 

Wasi duszpasterze



Ogłoszenia duszpasterskie
1. Jutro drugi dzień Świąt – Wielkanocny Poniedzia-
łek. Zadbajmy o nasz udział we Mszy Świętej, które 
będą odprawiane w porządku niedzielnym. Ofiary 
składane jutro na tacę tradycyjnie są przeznaczone 
na potrzeby katolickich uczelni w Polsce. 
2. W tym tygodniu w liturgii trwa oktawa Zmartwych-
wstania Pańskiego, a to oznacza, że przez kolejnych 
osiem dni będziemy świętować uroczystość Zmar-
twychwstania Chrystusa. Z tego samego powodu nie 
obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych w najbliższy piątek, ponieważ uroczystości 
znoszą ten obowiązek. 
3. W środę nie będzie spotkania Kręgu Biblijnego.  
4. W czwartek po wieczornej Mszy św. spotkanie 
młodzieży przygotowującej się do sakr. bierzmowa-
nia. 
5. W czwartek o godz. 1500 Msza św. w Cementowni.  
6. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przy-

czynili się do tego, aby liturgia w czasie tych świę-
tych dni miała piękną i godną oprawę, dziękujemy za 
ofiary złożone na dekoracje i kwiaty do Grobu Pań-
skiego. 
7. W piątek przypada piąta rocznica katastrofy pod 
Smoleńskiem. Zachęcamy do modlitwy za ofiary tej 
katastrofy i rodziny ofiar oraz za naszą Ojczyznę. 
8. Dzieci, które zbierały obrazki na nabożeństwach 
Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście, proszone są  
o przyniesienie kartek z naklejonymi obrazkami 
w niedzielę 12 kwietnia na godz. 1030. Po Mszy bę-
dzie rozdanie nagród. Kartki należny podpisać imie-
niem i nazwiskiem. 
9. Za tydzień – druga niedziela wielkanocna, zwana 
także niedzielą białą lub niedzielą Miłosierdzia Boże-
go. W tym dniu obchodzić będziemy święto patro-
nalne Caritas i rozpoczniemy 71. Tydzień Miłosier-
dzia.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 6 – 12 kwietnia 2015 r. 

6 kwietnia – PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY 

700 + Barbara Jeziorska – od mamy i brata. 
900 + Tadeusz, Helena, Wiesława, Stanisław, Stefan Kowalscy. 
1030 + Zofia, Helena, Władysław Świaccy; Władysława, Mieczysław, Erwin Nieduziak. 
1200 Chrzest. 
1800 + Regina Jaros – od Wiesławy Bednarz z synem. 

7 kwietnia – wtorek 

700 1) + Henryka Żak – od Radosława Grajdek z Jowitą i Alanem. 
 2) + Maria Krzuś – od sąsiadów Liberskich. 
1800 + Wojciech Konopka – od mamy z wnukami Agaty, Piotra, Doroty i Pawła. 

8 kwietnia – środa 

700 1) + Wojciech Konopka – od Adama Miśkiewicza z żoną. 
 2) + Henryka Żak – od siostry Elżbiety Grajdek z mężem. 
1800 + Henryka Żak – od siostry Marii Bratek z rodziną. 

9 kwietnia – czwartek 

700 1) + Maria Krzuś – od Sławomira Pilarczyka z rodziną. 
 2) + Stanisław Ptak – od Stanisławy Karolak. 
1800 + Wojciech Konopka – od Beaty i Krzysztofa Mieszczanek. 

10 kwietnia – piątek 

700 1) + Wojciech Konopka – od rodziny Słaboniów. 
 2) + Stanisław Ptak – od żony. 
1800 Msza zbiorowa za zmarłych. 

11 kwietnia – sobota 

700 1) + Maria Krzuś – od bratowej Teresy Chajduga z córkami, 
Michała z żoną i Sebastiana z rodziną. 

 2) + Stanisław Ptak – od syna Andrzeja z rodziną. 
1800 + Anna Musialska – od córki i wnucząt Małgorzaty i ks. Michała. 

12 kwietnia – niedziela – ŚWIĘTO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

700 wolna 
900 + Wojciech Psonak; Witold Bednarz. 
1030 + Leon (ojciec) i Leon (syn) Podsiadło. 
1200 Za parafian. 
1800 + Henryka Żak – od syna Roberta z rodziną. 


