PASCHA
ZMARTWYCHWSTANIE ZBAWICIELA
NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA
Św. Jerzego Wyznawcy, św. Tryfona patriarchy Konstantynopola

Troparion
ton 5
Chrystus powstał z martwych,
śmiercią podeptał śmierć i
będącym w grobach życie dał!
Kontakion
ton 8
Gdy do grobu zstąpiłeś, o
Nieśmiertelny, wtedy
zniszczyłeś moc otchłani i
powstałeś jako Zwycięzca,
Chryste Boże, niewiastom
niosącym wonności
obwieszczając „Radujcie się!”,
i Twoich apostołów pokojem
obdarzyłeś, upadłym dając
zmartwychwstanie.

Ewangelia według św. Jana (1, 1 – 17)
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic
się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a
światłość w ciemności świeci ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek
posłany przez Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby
zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on
światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość
prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na
świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak,
którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą
w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga
się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I
oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach:
«Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył
mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscyśmy
otrzymali - łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez
Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.
Dzieje Apostolskie (1, 1 – 8)
Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i
czego nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha
Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do
nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im
przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego
posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca:
«Słyszeliście o niej ode Mnie - mówił - Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce
zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym». Zapytywali Go zebrani: «Panie,
czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie
wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy
Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi
świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».

Zdaniem Ojców i nie tylko…
„Wesel się Jeruzalem! Święćcie uroczystość wszyscy, kochający Jezusa!
Albowiem powstał z martwych! Radujcie się wszyscy, którzyście się smucili (…).
Ten, Który na tym miejscu doznał tyle upokorzeń znów powołany został do życia. I
jak opowiadanie o krzyżu wywołało u obecnych smutek, tak niech radosna wieść o
Zmartwychwstaniu napełni ich weselem. Niech żałoba zamieni się w radość, płacz w
wesele. Niech z ust naszych płyną słowa radości i wesela. Wszak Jezus po swym
Zmartwychwstaniu powiedział: «Radujcie się». Wiem, jak w ostatnich dniach
przyjaciele Chrystusa smucili się. (…) Zmartwychwstał Ten, Który umarł, a Który
był «wolny wśród umarłych» i uwolnił umarłych. Ten cierpliwie przyjął hańbę i
cierniem ukoronowanie, powstał z martwych uwieńczony koroną zwycięstwa nad
śmiercią”.
Św. Cyryl Jerozolimski, Katecheza chrzcielna czternasta.
„Święćmy to święto największe i najsławniejsze, w którym Pan powstał z
martwych, święćmy je w radości i pobożności! Pan bowiem z martwych wskrzesił
świat cały, rozerwał więzy śmierci”.
Św. Jan Chryzostom, Homilia na Święto Paschy Chrystusowej.
„Dziś nam powstał król Chrystus z martwych, (…) a z martwych powstając
połamał wraz oścień śmierci okrutnej i rozburzył ponure podwoje wstrętnego
podziemia (…).
Dziś unosząc się z grobu, pokazał się ludziom śmiertelnym, dla których
urodził się, umarł i z martwych postał chwalebnie, byśmy na nowo zrodzeni i ze
śmierci królestwa wyrwani, z Tobą pospołem, gdy w niebo wstępujesz, byli
wzniesieni.
Dziś Cię radośnie otacza chór jaśniejący, ogromny, chór aniołów, na cześć
Twą śpiewając hymny zwycięskie.
Dziś głos znowu wydałem, zamknięte wargi milczeniem otworzywszy, już
masz mnie chwalącą Ciebie cytrę.
Umysł w umyśle-m opiewał, - dziś Słowo w słowie, a potem złożę ofiarę
także Duchowi wielkiemu, gdy zechce”.
Św. Grzegorz Teolog z Nazjanzu, Hymn do Chrystusa po milczeniu, w Święto
Paschy.

„Dzień Zmartwychwstania jest dniem zwycięstwa życia nad śmiercią, dobra
nad złem. Chrystus w tym dniu rozgromił piekło i poskromił szatana. Chrystus
zwyciężył. Nasza Cerkiew świętuje to zwycięstwo. (…) Dzień Zmartwychwstania
jest największym dniem Cerkwi Prawosławnej. (…) Dla tego święta nasza Cerkiew
zachowała cały patos starożytnego chrześcijaństwa. Stara się, aby ten patos
Zmartwychwstania żył i działał przez cały rok. Święto Zmartwychwstania jest
największym świętem Cerkwi”.
Św. Grzegorz Peradze, Droga do zwycięstwa.

Terminy nabożeństw
W tygodniu paschalnym w naszej cerkwi będą sprawowane następujące
nabożeństwa:
· 25 kwietnia – SOBOTA PASCHY
Całonocne czuwanie – godz. 18.00.
· 26 kwietnia – NIEDZIELA II PO WIELKANOCY – ANTYPASCHA
Św. Liturgia – godz. 10.00.
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