
strony Boga, na to ludzkie pragnienie. To On Pan i Pasterz 

wychodzi naprzeciw, by zapewnić nam poczucie 

bezpieczeństwa, by wskazać drogę, by zadbać o nasz byt, o 

nasze teraz. Pan jest moim Pasterzem – śpiewał Dawid. Czy 

my możemy użyć tych słów?  

Czy dajemy prowadzić się naszemu Dobremu Pasterzowi? 

 

Czy istnieją dowody na zmartwychwstanie Chrystusa 

O dowodach dotyczących prawdziwości zmartwychwstania Chrystusa 

trudno jest mówić w sensie ścisłym. Tym bowiem, co stanowi treść 

przekazu Kościoła o Zmartwychwstaniu, są świadkowie, którzy osobiście 

widzieli zmartwychwstałego Pana. Tym zaś, co sprawiło, że ich oczy 

ujrzały i rozpoznały zmartwychwstałego Chrystusa, była wiara. 

Tematyka dotycząca dowodów zmartwychwstania Chrystusa jest bardzo 

skomplikowana i wymaga kilku wstępnych wyjaśnień. W niniejszym artykule 

postaram się więc najpierw przedstawić sposób argumentacji, jaki podejmuje 

Kościół zapytany o swoją wiarę w powstanie z martwych Chrystusa. 

Następnie chciałbym uzasadnić, jak w ogóle możliwe jest pytanie o dowody 

na coś, co doktryna Kościoła katolickiego ujmuje jako tajemnicę wiary, czyli 

prawdę przekraczającą ludzki sposób pojmowania świata. Na samym końcu 

przedstawię i pokrótce wyjaśnię niektóre z bardziej znaczących „dowodów”. 

Chciałbym, aby mój tekst posłużył nie tylko lepszemu zrozumieniu trudnych 

kwestii teologicznych związanych z prawdą o Zmartwychwstaniu, ale także, 

aby inspirował czytelników do przemyślenia udziału człowieka w tej 

tajemnicy, zarówno w życiu doczesnym, jak i wiecznym. 

Wiara w Zmartwychwstanie a wiara w Synostwo Boże Jezusa 

Nauka Kościoła o tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa brzmi następująco: 

w trzeci dzień po śmierci i złożeniu ciała do grobu Jezus Chrystus został 

uwolniony/uwolnił się definitywnie od panowania nad Nim śmierci; następnie 

Jego ciało zostało przemienione i przyjęte do chwały nieba; powstanie 

z martwych Chrystusa jest źródłem i zapowiedzią powstania z martwych 

wszystkich ludzi (zmartwychwstania na życie wieczne lub na potępienie); 

przez Zmartwychwstanie została ostatecznie potwierdzona prawda, że Jezus 

Chrystus jest Synem Bożym i jedynym Zbawicielem świata; ukazywanie się 

Chrystusa Zmartwychwstałego uświadomiło uczniom, że Syn Boży pokonał 

śmierć nie tylko dla siebie (pro se), ale także dla nas (pro nobis), tzn. dla 

naszego zbawienia. Ta sumaryczna wypowiedź wymaga oczywiście wielu 

dodatkowych wyjaśnień. Przedstawiłem ją jednak w tej postaci ze względu na 

całościowy ogląd sprawy, do której chcę odnieść się jedynie częściowo. 

Zależy mi bowiem przede wszystkim na uwypukleniu zaledwie jednego 

aspektu wiary dotyczącej zmartwychwstania Chrystusa. Nie chodzi bowiem 

tylko o to, że Chrystus pierwszy przeszedł ze śmierci do nowego życia. Tak, 

jakby inni ludzie obok Niego mogli dokonać tego samego. cdn. 

Ks. dr Mirosław Tykfer 

Polski Katolicki Apostolat 
imienia Świętego Jana Pawła II 

prowadzony przez Towarzystwo Chrystusowe 

dla Polonii Zagranicznej 

 
Ksiądz Ryszard Czerniak SChr. 

Biuro Apostolatu: 
113 Gloster Rd. 

Lawrenceville, GA 30044-4470 
tel.: 770-935-1958 

e-mail: polskiapostolat@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 

Rada Polskiego Apostolatu: 
Prezes:             Maryla          

                         Adamczyk 
Vice-prezes:     Wiktor Błach 

Sekretarz:         Wanda Komor 

Katechizacja:   Elżbieta            

           Rutkowska 

                         Lidia Błach 

                         Michał      

                        Adamczyk 

webside           Grzegorz         

                        Kwiatkowski 

Msze święte: 
Każdej niedzieli o 14:00 

St. Marguerita d'Youville, 
85 Gloster Rd. 
Lawrenceville, GA 30044 
 
Pierwsza i Druga niedziela  
miesiąca o godz. 19:00 

"Mary Our Queen" 
6260 The Corners Parkway, 
Norcross, GA 30092 
 
Spowiedź święta: 30 minut 
przed każdą Mszą świętą. 

 

http://www.pcaaa.org/index.html


Biuletyn: 26 kwietnia 2015 
IV Niedziela Wielkanocna 

Ja jestem dobrym pasterzem 
i znam owce moje, a moje Mnie znają. 

 
 

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

Intencje Mszalne 
 
Niedziela, 26 kwietnia 2015 
Md'Y - 2:00pm + Katarzyna, Ludwik, Marian Pawelec; 
+Józef Zochowski w rocznicę śmierci. 
+Marta Jankowska - która zginęła tragicznie. 
Piątek, 1 maja 2015  
Md'Y - 9:00pm + Zofia Wróblewska. 
Niedziela, 3 maja 2015  
Md'Y - 2:00pm - **Dziękczynna za wielość łask z prośbą o zdrowie, 
Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Częstochowskiej z okazji 
rocznicy urodzin Ewy Różak. 
**O Boże błogosławieństwo z okazji rocznicy urodzin dla Magdaleny 
Szymonik. 
**Z podziękowaniem dla Matki Bożej za Jej opiekę, z prośbą o dalsze 
łaski dla Jana w 15 rocznicę urodzin. 
MoQ - 7:00pm - 
Niedziela, 10 maja 2015 
Md'Y - 2:00pm - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Karolinki z 
okazji 6-tej rocznicy urodzin. 
MoQ - 7:00pm - 
Niedziela, 17 maja 2015 
Md'Y - 2:00pm - +Marianna Szymonik - 7 rocznica śmierci. 

OGŁOSZENIA 
1. Trwamy w Roku Jubileuszowym celebrując 25-tą rocznicę powstania 

naszej wspólnoty i z czasem utworzenia Polskiego Apostolatu. Zachęcam 

wszystkich do znalezienia czasu na prywatną adorację Najświętszego 

Sakramentu w kaplicy wieczysej adoracji. W kaplicy znajdują się relikwie św. 

Jana Pawła II, patrona naszego Apostolatu. Przed obliczem Chrystusa 

ukrytego w Najświętszym Sakramencie za wstawiennictwem św. Jana Pawła 

II proszę o modlitwę w intencji naszej wspólnoty, naszego Apostolatu. 

 

2.Na prośbę p. Andrzeja Bednarza zawiadamiamy, że zginęla 

tragicznie  śp. Marta Jankowska, 28 lat, w poniedzialek 20 kwietnia 

2015. Wyrazy wspólczucia dla Rodziny w Polsce i przyjaciól. 

 

3. Nabożeństwa majowe w piątki o 8:00pm przy figurze Matki Bożej 

odśpiewana Litania Loretańska. Następnie Msza Święta. 

 

4. Pierwszy Piątek miesiąca - 8:00 nabożeństwo majowe przy figurze 

Matki Bożej. 8:30 - możliwość skorzystania ze spowiedzi. 9:00 - Msza 

Święta. Następnie adoracja Najświętszego Sakramentu. Msza Święta za 

wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny po północy. 

 

5. Zapraszamy po Mszy Świętej do sali pod kościołem na dobrą kawę i 

ciastko. 

 

6. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej - 10 maja 2015. 

 

7. 23 maja 2015 zapraszamy serdecznie wszystkich do udziału w 

majówce w parku. 

 

8. Boże Ciało w tym roku przypada na dzień 7 czerwca 2015. 
 

Komentarz do Ewangelii 
    Niedziela, 26 kwietnia 2015 

    „Ja jestem dobrym pasterzem.” 
    J 10,11 

 
    Wśród wielu pragnień, jakie  

    nosi w sobie człowiek, jest  
    pragnienie bezpieczeństwa.  
    Może w dzisiejszym świecie  

    bardziej odczuwalne, niż kiedyś. 
    Kiedy czujemy się zagrożeni, 

    niepewni, nieraz osamotnieni, to 
    pragnienie w wyraźny sposób 
    daje o sobie znać. Biblijny obraz 

Dobrego Pasterza jest swego rodzaju odpowiedzią ze 
 


