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ROK C

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».
(Dz 10, 34a. 37-43).

Psalm responsoryjny (Ps. 118(117), 1-2. 16-17. 22-23).
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».
W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.
Prawica Pana wzniesiona wysoko,
prawica Pańska moc okazała.

Nie umrę, ale żył będę
i głosił dzieła Pana.
W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.
Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana
i cudem jest w naszych oczach.
W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan
Bracia: Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych,
szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do
tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie ukryte

jest z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze
życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.
(Kol 3, 1-4).

SEKWENCJA
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 Galilea.
Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!
Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
Odprawiajmy nasze święto w Panu.
Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Słowa Ewangelii według św. 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, jed-

nakże 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 do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem
nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać
z martwych.
(J 20, 1-9).
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QUIZ WIEDZY O WIELKANOCY
1. Jak brzmi inna nazwa Ogrodu Oliwnego?
a) Ogrójec.
b) Ogroniec.
c) Ogrodzieniec.
2. W czasie panowania którego cesarza rzymskiego nauczał, poniósł śmierć i zmartwychwstał Jezus Chrystus?
a) Nerona.
b) Kaliguli.
c) Tyberiusza.
3. Jak nazywa się sposób przedstawiania twarzy Chrystusa
na wzór chusty Weroniki? Nazwa wywodzi się od starogreckiego
słowa oznaczającego chustę lub ręcznik.
a) Enkaustyka.
b) Mandylion.
c) Kwadryga.
4. Jakim językiem posługiwał się Jezus Chrystus w czasie swojego ziemskiego życia?
a) Aramejskim.
b) Jidisz.
c) Greckim.
5. W którym roku powstał film „Jesus Christ
Superstar” w reżyserii Normana Jewisona?
a) W 1973 roku.
b) W 1982 roku.
c) W 1994 roku.
6. O jaką część stroju Jezusa żołnierze rzucili losy?
a) Chałat.
b) Tunikę.
c) Włosienicę.
7. Gdzie Jezus modlił się tuż przed swoim pojmaniem?
a) Na Górze Tabor.
b) W Jerozolimskiej świątyni.
c) W Ogrodzie Oliwnym.
8. W kalendarzu liturgicznym niektóre święta określane są mianem ruchomych, co to oznacza?
a) Są to święta niemające wyznaczonego jednego terminu.
b) Są pomijane w kalendarzu liturgicznym.
c) Są to święta sprzyjające podróżom.
9. Jakim terminem w teologii chrześcijańskiej określa się głoszenie podstawowych prawd wiary zawartych w życiu, śmierci
i zmartwychwstaniu Chrystusa?
a) Apoftegmat.
b) Kerygmat.
c) Paradygmat.
10. Po zmartwychwstaniu Jezus ukazał się uczniom podążającym
do Emaus. W którym rozdziale Ewangelii wg św. Łukasza znajduje się opis tego wydarzenia?
a) W 18.
b) W 21.
c) W 24.
11. Wzmianki o życiu i działalności Jezusa odnajdujemy również
w pozabiblijnych źródłach historycznych. O Chrystusie wspomina starożytny żydowski historyk, autor takich prac jak: „Dawne
dzieje Izraela”, „Wojna Żydowska” oraz „Przeciw Appionowi”.
Jak nazywał się ten historyk?
a) Józef Flawiusz.
b) Jacob Leib Talmon.
c) Szymon Machabeusz.
12. Na ile części wg Ewangelii św. Jana żołnierze podzielili szaty
Jezusa?
a) Na trzy.
b) Na cztery.
c) Na pięć.

13. Jak nazywa się błędna koncepcja teologiczna, która głosi,
że jeśli Ojciec i Syn są jednym, to na krzyżu cierpiał i umarł Bóg
pod postacią Jezusa? (Koncepcja ta uznana została za herezję
trynitarną).
a) Patrypasjanizm.
b) Marsjanizm.
c) Manizm.
14. Jak nazywają się księgi, które powstały w epoce biblijnej,
ale nie należą do kanonu ksiąg Pisma Świętego?
a) Apokryfy.
b) Lewiraty.
c) Tefiliny.
15. Który z Apostołów domagał się dowodu zmartwychwstania
Jezusa? Miał on rzec: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu
gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę
ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”.
a) Filip.
b) Piotr.
c) Tomasz.
16. Którzy ewangeliści zaliczani są do synoptyków?
a) Mateusz, Marek, Jan.
b) Marek, Łukasz, Jan.
c) Mateusz, Marek, Łukasz.
17. Na którym soborze ustalono, że święto Wielkanocy obchodzone będzie w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca?
a) Na Soborze Konstantynopolitańskim I z 381 roku.
b) Na Soborze Nicejskim z 325 roku.
c) Na Soborze Efeskim z 431 roku.
18. W jakich dniach w Kościele obowiązuje post ścisły?
a) W uroczystość Świętego Piotra i Pawła oraz w Wielki Piątek.
b) W Wigilię Bożego Narodzenia oraz w Dzień Zaduszny.
c) W Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek.
19. Gdy Jezus wjeżdżał na osiołku do Jerozolimy przywitał
Go tłum. Co zgromadzeni ludzie krzyczeli na Jego cześć?
a) Amen, amen!
b) Hosanna!
c) Gloria!
20. Który uczeń trzykrotnie wyparł się Pana Jezusa?
a) Filip.
b) Tomasz.
c) Piotr.
21. Na zakończenie ceremonii Wielkiego Czwartku Najświętszy
Sakrament jest przenoszony do ciemnicy. Czym ona jest?
a) Specjalnie przygotowaną kaplicą lub ołtarzem
do przechowywania Eucharystii.
b) Specjalnie przygotowanym pudełkiem,
w którym przechowuje się Najświętszy Sakrament.
c) Ciemną piwnicą.
22. Kto według tradycji zdjął ciało Jezusa z krzyża?
a) Centurion Marcus Caelius.
b) Józef z Arymatei.
c) Józef z Galilei.
23. Jakim terminem określa się mękę Pana Jezusa?
a) Palamizm.
b) Pasja.
c) Misja.
24. Co symbolizuje czarny pieprz dodawany do koszyka wielkanocnego?
a) Hardość charakteru narodu wybranego, który podczas
40-letniej tułaczki modlił się do złotego cielca.
b) Gorzkie zioła, których starożytni Izraelici używali podczas
spożywania baranka paschalnego.
c) Udrękę ludu wybranego podczas wędrówki
do Ziemi Obiecanej.
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25. Nazwa Mszy św. rozpoczynającej Niedzielę Wielkanocną pochodzi od łacińskiego słowa „resurectio”. Co oznacza to słowo?
a) Zmartwychwstanie.
b) Ukoronowanie.
c) Biczowanie.
26. Jakim mianem określa się świecę symbolizującą zmartwychwstałego Jezusa?
a) Wieczne światełko.
b) Gromnica.
c) Paschał.
27. W przeddzień jakiego obchodzonego przez Izraelitów święta
Chrystus poniósł śmierć krzyżową?
a) Jom Kippur.
b) Paschy.
c) Święta Namiotów.
28. Kto jest autorem cyklu „Życie Chrystusa” znajdującego się
w kaplicy Scrovegnich w Padwie? Freski przedstawiają między
innymi sceny pasyjne.
a) Michelangelo Buonarroti.
b) Leonardo da Vinci.
c) Giotto di Bondon.
29. Wyspa Wielkanocna położona jest na południowo - wschodnim Pacyfiku. Jakiego państwa jest ona częścią?
a) Chile.
b) Wielkiej Brytanii.
c) Peru.
30. Czego symbolem w liturgii jest kolor biały?
a) Światła, czystości, niewinności radości i zmartwychwstania
do nowego życia.
b) Męczeństwa.
c) Żałoby i pokuty.
31. Jedna z metod ozdabiania jajek polega na pokruszeniu skorupki ugotowanego jajka (skorupka nie może jednak odpaść
od powierzchni jajka) i na zanurzeniu go w barwniku. W ten
sposób jajko będzie kolorowe, również po obraniu. Jak nazywa
się ta metoda?
a) Potłuczanka.
b) Marmurek pod skorupką.
c) Zbijak.
32. Jedna z anegdot na temat życia Krzysztofa Kolumba opowiada o tym, w jaki sposób rozwikłał on zagadkę polegającą na ustawieniu w pionie jajka na doskonale płaskim blacie. Co oznacza
zwrot „Jajko Kolumba”?
a) Proste rozwiązanie dla pozornie trudnego problemu.
b) Wykwintną potrawę z przepiórczych jaj.
c) Przyrząd astronomiczny.
33. Kiedy rozpoczyna się Wielki Post?
a) W Środę Popielcową.
b) W Wielki Czwartek.
c) W Tłusty Czwartek.
34. Jan Paweł II począwszy od 1979 roku w każdą Niedzielę
Wielkanocy ogłaszał uroczyste orędzia. Ostatnie z nich przygotował tuż przed śmiercią. Z uwagi na swój stan zdrowia nie mógł
go wygłosić osobiście. W którym roku miało miejsce to zdarzenie?
a) W 2003 roku.
b) W 2004 roku.
c) W 2005 roku.
35. Jakie wydarzenie wspomina VI stacja Drogi Krzyżowej?
a) Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Jezusowi.
b) Weronika ociera twarz Jezusowi.
c) Jezus spotyka płaczące niewiasty.
36. Jaki tytuł nosi pierwsza encyklika Jana Pawła II? Papież
poświęcił ją Jezusowi Chrystusowi jako Odkupicielowi.
a) Redemptoris Mater.
b) Redemptor hominis.
c) Ut unum sint.

37. Jakim terminem określa się rytualne obmycie ciała lub jego
części?
a) Oficjum.
b) Tercja.
c) Ablucje.
38. Ile dni trwa Wielki Post?
a) 20 dni.
b) 40 dni.
c) 60 dni.
39. Ile razy Pan Jezus upadał pod ciężarem krzyża w drodze
na Golgotę?
a) Dwa razy.
b) Trzy razy.
c) Cztery razy.
40. Jak się nazywa zapustny zwyczaj, polegający na obwożeniu
wykonanych ze słomy figurek chłopca i dziewczyny, kultywowany
na Podlasiu?
a) Sierotki.
b) Papatki.
c) Obwoźne.
41. Czego symbolem są wędliny podawane na wielkanocnym
stole?
a) Zamożności.
b) Zdrowia i siły witalnej.
c) Dobrego humoru.
42. Tsoureki to tradycyjny wielkanocny chleb wypiekany w Grecji. Czym jest on ozdabiany?
a) Barwionym na czerwono jajkiem.
b) Barankiem z cukru.
c) Rzeżuchą.
43. Jakie popularne we Francji imię pochodzi od łacińskiego
słowa oznaczającego Wielkanoc?
a) Andree.
b) Pascal.
c) Rene.
44. Jak nazywało się miasto położone na zachodnim brzegu Jeziora Galilejskiego? Nazwa ta nawiązywała do imienia jednego
z cesarzy rzymskich, a jej autorem był Herod Antypas.
a) Tyberiada.
b) Tyberbida.
c) Biberiada.
45. Który z uczniów Jezusa wydał Go oprawcom?
a) Jakub (syn Alfeusza).
b) Juda Tadeusz.
c) Judasz Iskariota.
46. Jakie imię nosił święty, który wraz z innymi biskupami napisał do Wiktora, biskupa Rzymu, list w sprawie daty obchodzenia
Wielkanocy? Święty ten wypracował pojęcie tradycji i sukcesji
apostolskiej.
a) Eleuteriusz.
b) Ireneusz.
c) Pafnucy.

Podpisany i rozwiązany quiz prosimy dostarczyć do zakrystii lub do biura przy kancelarii parafialnej w dniach od 30 marca do 6 kwietnia br. Wszystkie prawidłowe rozwiązania wezmą
udział w losowaniu 10 atrakcyjnych nagród. Prawidłowe odpowiedzi oraz listę nagrodzonych osób zamieścimy w następnym
numerze „Naszej Familii”.
Ks. Proboszcz Mirosław Dziedzic
wraz z Zespołem Redakcyjnym „Naszej Familii”.

IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………………..
tel. ……………………...
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LITURGIA TRIDUUM PASCHALNEGO
24 – 26 marca 2016 r.
WIELKI CZWARTEK
18.00: MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ
ADORACJA PANA JEZUSA W CIEMNICY
po Liturgii – CHÓR I RODZINA KOLPINGA;
21.00 – 22.00: KRĘGI RODZIN.

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ
8.00: JUTRZNIA – MODLITWA PORANNA KOŚCIOŁA;
9.00: klasy III gimnazjalne; 9.30: klasy II gimnazjalne; 10.00: klasy I gimnazjalne;
10.30: klasy VI SP; 11.00: klasy V SP; 11.30: klasy IV SP; 12.00: klasy III i II SP;
12.30: klasy I SP; 13.00: dzieci klas O i przedszkolnych;
13.30: KOŁO PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA; 14.30: GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO;
15.00: GODZINA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO; 15.30: APOSTOLSTWO MODLITWY;
16.30: ŻYWY RÓŻANIEC; 17.30: cicha adoracja.

18.00: LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
ADORACJA PANA JEZUSA W GROBIE
20.00: GORZKIE ŻALE; 21.00: młodzież szkół średnich;
22.00: DROGA KRZYŻOWA;
23.00: Rejon V; 0.30: Rejon I; 2.00: Rejon II; 3.30: Rejon III; 5.00: Rejon IV.

WIELKA SOBOTA – WIGILIA PASCHALNA
6.30: Adoracja osób starszych;
8.00: JUTRZNIA – MODLITWA PORANNA KOŚCIOŁA;
8.30: Adoracja cicha; 9.00: AKCJA KATOLICKA i WSPÓLNOTA FUNDATORÓW KATAKUMB;
18.00: ŻYWY RÓŻANIEC.

ŚWIĘCENIE POKARMÓW – od godz. 10.00 do 15.00 co pół godziny.
15.30 – 17.00: sprzątanie kościoła.

19.00: LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ
I PROCESJA REZUREKCYJNA

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
MSZE ŚW.: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 17.00, 19.00.
W Dniu Kapłańskim życzymy każdemu,
pracującemu dla naszej wspólnoty parafialnej Kapłanowi, by całe Jego życie było napełnione światłością i miłością. Niech Boski Zbawiciel prowadzi
po niełatwej, lecz pięknej drodze powołania dla
ludu Pana. Oby nigdy nie zgasł w Was apostolski
i prorocki niepokój, który będzie oczyszczał Wasze
i nasze sumienia. Nie pozwalajcie nam zeskorupieć
i zagubić się w tym nie wiadomo gdzie pędzącym świecie, pełnym ułudy. Bądźcie więc dla nas przykładem, obdarzcie nas miłosierdziem
i przebaczeniem pochodzącym od Boga. Lecz gdy potrzeba nie powstrzymujcie świętego gniewu, czasami nawet „rozdrapujcie nasze
rany, aby nie zabliźniły się błoną podłości”. Zapewniamy o codziennej
modlitwie za każdego z WAS. Z chrześcijańskim pozdrowieniem i nadzieją na kapłańskie błogosławieństwo.
Zespół Redakcyjny „Naszej Familii”.

Drodzy Czytelnicy, Zmartwychwstał Pan!
Nie życzymy Wam chodzenia
po morzu dla samego chodzenia.
Nie życzymy Wam noszenia
krzyża dla samego noszenia go.
Nie życzymy Wam radości
z życia dla samej radości.
Nie życzymy Wam wytrwałości
w cierpieniu dla samego cierpienia.
Ale życzymy Wam spotkania ze Zmartwychwstałym, choć
także nie dla samego spotkania,
lecz dla zmartwychwstania
w Jezusie Chrystusie!
Zespół Redakcyjny „Naszej Familii”.

