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Katecheza 6: Apokryfy wczesnochrześcijańskie  
1. W ostatnich latach pojawiło się wiele publikacji, które w sposób wypa-

czony ukazują początki chrześcijaństwa. Należy do nich na przykład powieść 
„Kod Leonarda da Vinci” czy publikacje prasowe, odwołujące się do tak zwanej 
„Ewangelii Judasza”. Teksty te, opierając się na mało znanych przeciętnemu 
czytelnikowi apokryfach wczesnochrześcijańskich, stwarzają wrażenie, jakoby 
wiedza, przekazywana przez Pismo Święte, była niepełna.  

2. Czym są zatem apokryfy wczesnochrześcijańskie? Jest to grupa pism i 
tekstów powstałych w dobie wczesnego chrześcijaństwa, których Kościół 
pierwszych wieków z racji teologicznych nie uznał za objawione i nie włą-
czył do kanonu ksiąg Nowego Testamentu (por . KKK 107). Autorzy apo-
kryfów starali się upodobnić swoje dzieła do pism natchnionych. Czynili to 
często poprzez nawiązywanie do pojedynczych wątków i wydarzeń znanych z 
wcześniejszych przekazów Ewangelii według Marka, Mateusza czy Łukasza, 
jednocześnie usiłując poszerzyć ich relację. Ponadto, nie zawsze odpowiednio 
do treści, pismom apokryficznym nadawano tytuły Ewangelii, Dziejów czy 
Apokalipsy. Bywało, że ich twórcy powoływali się na konkretnego Apostoła lub 
inną postać biblijną jako domniemanego autora danego pisma. W swojej treści 
apokryfy odbiegały jednak od powszechnie przyjętej nauki apostolskiej; 
powstawały często w środowiskach heretyckich. Głównie to zadecydowało o 
nieuznaniu i odrzuceniu tych pism przez starożytny Kościół jako pism nie-
kanonicznych, niezgodnych z nauką chrześcijańską. 

3. Sam termin „apokryf” pochodzi od greckiego słowa „apokryphos / apo-
kryphon”, używanego na określenie tego co tajemne, zakryte, ukryte i niedostęp-
ne dla ogółu. Zgodnie z tym, pisma apokryficzne sugerują czytelnikowi możli-
wość dotarcia do nowej wiedzy, jakiej by nie zdobył, opierając się wyłącznie na 
księgach Nowego Testamentu. Część pism apokryficznych, dla zaspokojenia 
ludzkiej ciekawości, próbowała uzupełnić rzekome braki w przekazie Nowego 
Testamentu. Pisma te utrwalały różne dostępne tradycje, a często legendy, doty-
czące szczegółów życia i działalności takich postaci jak Jezus, Maryja czy św. 
Paweł. W ten sposób powstały na przykład takie apokryfy jak „Ewangelia Dzie-
ciństwa według Tomasza”, „Protoewangelia Jakuba”, „Korespondencja Seneki z 
Pawłem Apostołem” itp. Inne pisma apokryficzne powstawały natomiast w 
celach ściśle teologicznych. Rożne odłamy chrześcijan tworzyły pisma, mające 
upowszechniać ich naukę. Dla uwiarygodnienia powoływały się one na któregoś 
z apostołów jako rzekomego autora tych pism. W ten sposób powstały takie 
apokryfy jak „Ewangelia Filipa”, „Dzieje Apostoła Andrzeja” czy „Apokalipsa 
Piotra”. Pisma te, jako niezgodne z nauką Kościoła, uznano za nieprzydatne dla 
pogłębiania wiary chrześcijańskiej, a często wręcz szkodliwe. 

Apokryfy wczesnochrześcijańskie powstawały w okresie od II do V w. 
Większość z nich znana jest nam przy tym na podstawie późniejszych odpisów, 
tłumaczeń, lub też pojedynczych cytatów u pisarzy chrześcijańskich. Wiele z 
najstarszych apokryfów zawiera obok wspominanych przekazów legendarnych, 
czy błędnych poglądów teologicznych także szereg starożytnych tradycji, od-
zwierciedlających na przykład ówczesne życie religijne i formy pobożności. W 
tym też można by upatrywać wartości tych pism. Należy je jednak zawsze od-
różniać od kanonicznych pism Nowego Testamentu, uznanych za natchnio-
ne i będących dla Kościoła źródłem nauki objawionej (por . KKK 105-106). 

4. Zapamiętajmy: Apokryfy wczesnochrześcijańskie to pisma, które z 
racji na ich niezgodność z nauką Kościoła nie zostały włączone do oficjalne-
go kanonu pism świętych. Jako takie nie mogą być one dla wierzących po-
mocne w prawidłowym rozumieniu i przeżywaniu wiary. Ich właściwa lek-
tura wymaga często odpowiedniego przygotowania. Apokryfy stanowią 
głównie materiał badawczy, pozwalający lepiej poznać epokę, w której 
powstały. 

Ks. Tomasz Lewicki 
 PŹródło: http://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/761,l1.html 

Parafia p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim 

Wiadomości Parafialne 
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego                                          16 KWIETNIA  2017r. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Dziejów Apostolskich 
Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w 
Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: 
«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, prze-
szedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, 
którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy 
świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydow-
skiej i w Jeruzalem. Jego to zabili, zawiesiwszy na 
drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił 
Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybra-
nym uprzednio przez Boga na świadków, którzy z 
Nim jedliśmy i piliśmy 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, przez Jego imię otrzymuje odpusz-
czenie grzechów». 

Oto Słowo Boże. 
PSALM RESPONSORYJNY 
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». 
   Prawica Pana wzniesiona wysoko, *  
prawica Pańska moc okazała.  
Nie umrę, ale żyć będę *  
i głosić dzieła Pana. 
   Kamień odrzucony przez budujących *  
stał się kamieniem węgielnym.  
Stało się to przez Pana *  
i cudem jest w naszych oczach. 
 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Kolosan: Bracia: Jeśli razem z Chrystusem po-
wstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, 
gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy 
Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na 
ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte 
z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, 
nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w 
chwale. przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy 

byliśmy jeszcze grzesznikami. 
Oto Słowo Boże. 

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.  
Mario, 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.  
 
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.  
Odprawiajmy nasze święto w Panu. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
 
EWANGELIA  
Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, 
gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała 
się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od gro-
bu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra 
oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i 
rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wie-
my, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów 
drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, 
lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył 
pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył 
leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nad-
szedł 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 w jed-
nym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów 
drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. 
Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli 
jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z 
martwych. 

Oto Słowo Pańskie. 



NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA   16.04.2017 
6.00 ZA PARAFIAN    REZUREKCJA 
10.00 + Wojciecha Helenę Józefa Lesak 
11.30  +Emilię Mąka w 12 r.śm. 
 13.00   W INT, DZIECI I RODZICÓW - CHRZTY 
16.00  ŚLUB 
18.00 + Stanisława Irenę Włodzimierza Barbarę Jerzego i 
Edwarda Rakowskich 
 
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY  17.04.2017 
7.00 + Irenę w 5 r.śm i Jana Hęglewicz 
7.00  + Mirosława Wiechowicza w 5 r.śm i zm rodziców z 
obu stron 
8.30 O Boże błog. i Boże miłosierdzie dla Tomasz i Anny 
10.00 +Halinę i Mieczysława Wiśniewskich oraz zm z rodz  
11.30 O Boże błog. i łaski dla Amelii Jakimow w 7 r.ur. 
13.00 + Jerzego Kulesza w 2 r.śm. 
18.00 Int. wynagradzająca za grzechy nasze, parafialne i 
narodowe jakimi obrażane jest Najświętsze Serce Pana 
Jezusa i Serce Maryi. 
 
WTOREK 18.04.2017  
7.00 +Władysławę Stefana Ryszarda Możdżyńskich 
7.00 + Romana Rockiego 
7.00 + Katarzynę i Jakuba Wakulczyk, Walentynę Alicję 
Jerzego Eugeniusza i Marka Kijanowskich 
18.00 +Franciszka w 16 r.śm Antoninę Stanisławę Kazimie-
rza i Piotra Prusaczyk 
18.00 +Stefana Jasińskiego w 10 r.śm 
 
ŚRODA 19.04.2017  
7.00 + Hannę Tobolczyk 
7.00   + Jadwigę Piszczyńską w 25 r.śm. 
7.00 + Stanisława Kołodziejczyka w 12 r.śm. 
18.00   NOWENNA DO MBNP 
18.00 +Iwonę Staniszewską pp 
 
CZWARTEK 20.04.2017  
7.00 + Helenę Stanisława Stefana Mariana Henryka Marię i 
Jadwigę Kowalskich Stefanię Kępińską i zm z rodz 
7.00 + Mirosława Banacha  w 6 r.śm, Krzysztofa Danutę 
Tadeusza i Wiesława Burkackich  
7.00 + Stefanię Dąbrowską w 22 r.śm 
18.00  +Witolda Mojek i Zdzisława Godlewskiego 

 

PIĄTEK 21.04.2017 
7.00 +Stanisława i Władysławę Osuchowskich  
7.00 +Annę Piotrowską i zm z rodz 
18.00 +Mariana Antosz, Stanisława i Wiktorię oraz s.Rafaelę 
Szymańską 
18.00 +  
 
SOBOTA 22.04.2017  
7.00 +Jerzego Ancerowicza Teresę i Jerzego Jędrzejczak zm 
z rodz Ancerowiczów, Jędrzejczaków i Woźniaków 
7.00 +Annę w 50 r.śm i Stefana w 40 r.śm Obrębskich 
7.00+Floriana 17 r.śm. Leszka w 7 r.śm. Grafków i zm. z 
rodz. Drzewieckich i Domańskich  
18.00 +Jerzego Rakowskiego  
18.00 +Jerzego Witkowskiego i zm rodziców Janinę i Stefa-
na,  
18.00 +Józefa w 30 r.śm Janinę Kowalskich oraz Mirosławę 
Berioli  
 
NIEDZIELA MIŁOSIERDZA BOŻEGO   23.04.2017 
7.00 +Apolonię i Aleksandra Hołyńskich oraz Mariana 
Urbaniaka 
8.30 +Wieława Cyrych, Staniławę i Grzegorza Lewandow-
skich, Witolda Postek, zm z rodz. Cyrych i Lewandowskich 
10.00 W int. Amazonek 
11.30  ZA PARAFIAN 
 13.00   UROCZYSTOŚCI KATYŃSKIE 
18.00 + Ryszarda Domrzałę w 25 r.śm 

Pragniemy złożyć wam nasze życzenia : 
Aby łaska Zmartwychwstałego Pana była obecna na wa-

szej drodze  życia, aby szczęście, pokój i radość towarzy-

szyły wam każdego dnia waszego życia. 
 

1.Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy 
włączyli się w przygotowanie Triduum Paschalnego. 
Dziękujemy s.Scholastyce, służbie liturgicznej, asyście, 
bielankom. Dziękujemy Skautom, Policji, za zabezpie-
czenie trasy naszej procesji, p.Organiście, chórowi „Soli 
Deo”.Dziękujemy wszystkim za wszystko. Niech Bóg 
wam wynagrodzi wszelki podjęty trud dla Jego chwały. 

2.W poniedziałek wielkanocny – Msze św. wg. porządku 
niedzielnego. Ofiary składane tego dnia na tace, przezna-
czone będą na K.U.L. 

3.Z okazji świąt  za naszym pośrednictwem życzenia do 
nas wszystkich kierują: 

• Siostra Prowincjalna Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny 
• Rektor ,przełożeni i alumni Seminarium Duchownego 
• Burmistrz i przewodniczący Rady Miasta 
• Starosta Nowodworski, Przewodniczący Rady Powiatu i Radni Po-

wiatu Nowodworskiego 
• Dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy szkół: 
• Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska Wolskiego 
• Gimnazjum im. Jana Pawła II 
• Zespołu Szkół Zawodowych nr.1 
• Zespół Placówek Edukacyjnych 
• Wspólnota Niepełnosprawnych 
• Dyrekcja i pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
• Dyrektor i pracownicy Nowodworskiego Ośrodka Kultury 
• Zarząd i pracownicy Banku Spółdzielczego 
• Dyrektor i pracownicy Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
• Kierownictwo, pracownicy i dzieci z Ogniska ,oraz młodzież z warsz-

tatów terapii zajęciowej 
• Dyrektor i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej 
• Zarząd Osiedla nr.1. 
• Zarząd Osiedla nr.5 
• Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa „Dążność” 
• Seminarium Misyjne – Redemptoris Mater 
• Dyrektor, pracownicy ,wolontariusze „Caritas” Diecezji Warszawsko 

–Praskiej 
• Firma Fiat „Aso Duch „ i pracownicy 
• Za przesłane życzenia świąteczne składamy serdeczne podziękowania  
4.Przeżywamy nowennę przed Świętem Miłosierdzia 
Bożego.  Modlitwy nowennowe  odmawiamy do soboty 
włącznie po Mszy św. wieczornej 

5.W piątek z racji Oktawy Wielkanocy można spożywać 
pokarmy mięsne’ 

6.W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Święto Miło-
sierdzia Bożego. Tym samym rozpocznie się tydzień 
miłosierdzia, a ofiary składane na tacę tego dnia przezna-
czone będą na dzieła miłosierdzia w naszej diecezji. 
Zapraszamy  na godz.15.00 w tym dniu na Koronkę do 
Miłosierdzia Bożego. 

7.Również za tydzień ,w naszym kościele odbędą się 
uroczystości rocznicy Zbrodni Katyńskiej. O godz.13.00 
zostanie odprawiona Msza św. w int. pomordowanych. 
W uroczystości wezmą udział rodziny pomordowanych i 
zaproszeni goście 

8.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją 
można w zakrystii. 

WIELKANOCNE  ŚNIADANIE  W  RODZINIE   
 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jest najstar-
szym i najważniejszym świętem chrześcijan. Wielka-
noc to niedziela niedziel. W tym świętym czasie 
pozdrawiamy się słowami: Chrystus Zmartwych-
wstał!, na co należy odpowiedzieć: „Prawdziwie 
zmartwychwstał!”. W naszej tradycji po powrocie do 
domu z porannej wielkanocnej Mszy św. kultywuje 
się uroczyste śniadanie w gronie najbliższej rodziny. 

Rodzinna celebracja  
Pokarmy poświęcone w Wielką Sobotę to istota te-
goż śniadania, które ma charakter religijny i jest 
swoistą liturgią we wspólnocie rodziny, która jest 
Domowym Kościołem. Dlatego też nie bez znaczenia 
jest, obok duchowego przygotowania do spotkania ze 
Zmartwychwstałym, oprawa zewnętrzna tego rodzin-
nego spotkania. Na stole zasłanym białym obrusem 
nie może zabraknąć symbolu Chrystusa Zmartwych-
wstałego – baranka wielkanocnego i paschału. 
Wspólne świętowanie przy stole stanowi przygoto-
wanie do i jednocześnie jest przedłużeniem najwspa-
nialszego spotkania z żywym Jezusem podczas Mszy 
św. przy stole eucharystycznym. Zgromadzenie ro-
dziny wokół stołu pozwala doświadczyć obecności 
ludzi, doświadczyć więzi we wspólnocie, bo podczas 
Liturgii Bóg przyjmuje nas jako tych, którzy miłują 
widzialnych ludzi w imię niewidzialnego Chrystusa i 
ze względu na Niego. Spożywając śniadanie wielka-
nocne z rodziną, mamy też nadzieję, że wszyscy 
kiedyś spotkamy się w wieczności na uczcie Chry-
stusa. Niech tej wyjątkowej chwili towarzyszy mo-
dlitwa. Obrzędom przewodniczy głowa rodziny. 
 
Obrzęd śniadania wielkanocnego  
Ojciec (lub Matka) zapala świecę wielkanocną 
(paschał Caritas) – symbol obecności Jezusa, mó-
wiąc: Chrystus Zmartwychwstał. Alleluja! 
Rodzina: Prawdziwie Zmar twychwstał! Alleluja! 
Wspólny śpiew: „Zmar twychwstał Pan” 
 
Głowa rodziny (lub syn, córka) czyta Ewangelię 
według św. Jana 20, (1-9) 
Modlitwa:  Boże Ojcze, dziękujemy Ci za otrzy-
mane łaski i owoce Wielkiego Postu. Dziękujemy za 
zmartwychwstanie Twojego Syna Jezusa Chrystusa:    
Wszyscy: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świę-
temu… 
* Zmartwychwstały Jezu, umacniaj w wierze i miło-
ści wszystkich wierzących, cierpiących prześladowa-
nia, szczególnie naszego papieża, biskupów, kapła-
nów.  

 
 
Jezu Zmartwychwstały, Ciebie prosimy…  
R.: Wysłuchaj nas, Panie! 
Zmartwychwstały Jezu, zwycięzco wszelkiego Zła, 
uwolnij naszą rodzinę od tego co złe w Twoich 
oczach i napełnij nas miłością, pokojem i radością. 
Jezu Zmartwychwstały, Ciebie prosimy… 
R.: Wysłuchaj nas, Panie! 
* Zmartwychwstały Jezu, wlej w nasze serca przeba-
czenie i ulecz wszelkie zranienia. Udziel nam błogo-
sławieństwa.  
Jezu Zmartwychwstały, Ciebie prosimy… R.: Wy-
słuchaj nas, Panie! 
*Zmartwychwstały Panie, obdarz nas sercem ofiar-
nym, spojrzeniem miłosiernym, rękami hojnymi, 
abyśmy byli miłosierni, tak jak Ty jesteś miłosierny. 
Jezu Zmartwychwstały, Ciebie prosimy…  
R.: Wysłuchaj nas, Panie! 
* Błogosław Panie naszym najbliższym, przyjacio-
łom, znajomym i sąsiadom. Ciebie prosimy… 
R. Wysłuchaj nas, Panie! 
*Zmartwychwstały Jezu, weź w opiekę wszystkich 
opuszczonych, chorych, biednych, głodnych i potrze-
bujących, aby w te święta nikt nie był smutny i 
opuszczony.  
Jezu Zmartwychwstały, Ciebie prosimy… R.: Wy-
słuchaj nas, Panie! 
* Obdarz naszych bliskich zmarłych wiecznym 
szczęściem.  
Jezu Zmartwychwstały, Ciebie prosimy… 
R.: Wysłuchaj nas, Panie! 
Wszyscy: Ojcze nasz... 
Głowa rodziny wypowiada modlitwę: 
Podzielmy się pobłogosławionym jajkiem, symbo-
lem nowego życia. Niech to będzie wyraz naszej 
wzajemnej miłości i przebaczenia. Niech Chrystus 
obdarza nas błogosławieństwem , a wszelkie trudno-
ści pomaga przezwyciężać mocą swojej łaski. Rado-
snego Alleluja! 
Dzielimy się święconym jajkiem  
Po podzieleniu się jajkiem, można zaśpiewać pieśń: 
„Wesoły nam dzień dziś nastał” lub „Niechaj z nami 
będzie Pan”… 
Modlitwa przed posiłkiem:  
Panie Jezu, prosimy Cię pobłogosław te dary, które z 
Twojej hojności będziemy spożywali, daj nam serce 
hojne, zdolne do dzielenia się z potrzebującymi. 
Obdarz nas błogosławieństwem, pokojem i radością 
Twojego Zmartwychwstania. Niech ten świąteczny 
posiłek stanie się znakiem pojednania i miłości. 
Przez Chrystusa Pana naszego, który żyje i króluje na 


