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Chrystus Zmartwychwstał

O D PROBOSZCZA
Drodzy Przyjaciele!
Mały Filip, który urodził się z zespołem Downa, uczęszczał na niedzielną lekcje religii ze
swoimi rówieśnikami z trzeciej klasy. Tak jak to bywa u dzieci w tym wieku, również koledzy Filipa nie
byli w stanie w pełni zaakceptować różnicy w wyglądzie i zachowaniu chłopca. Ale dzięki kreatywności
i dobrego podejścia ich katechety, zaczęli być
bardziej otwarci i życzliwi dla Filipa, chociaż nie
Słowa Ewangelii według
była to jeszcze idealna sytuacja. W niedzielę po
Świętego Jana 20, 1-9
Zmartwychwstaniu , nauczyciel przyniósł do klasy,
średniej wielkości plastikowe pojemniki w kształcie
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem,
jajka . Następnie rozdał pojemniki uczniom gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała
i poprosił, aby poszli na zewnątrz i poszukali się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.
symboli nowego życia . Znalezione symbole mieli Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz
włożyć do pojemników i przynieść do klasy, aby je do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do
pokazać. Po kilkunastu minutach biegania nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie
i szukania symboli
na zewnątrz budynku, Go położono».
uczniowie wrócili do klasy i położyli pojemniki na
stole. Nauczyciel zaczął otwierać pojemnik po Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu.
pojemniku i za każdym razem uczniowie wyrażali Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń
swój zachwyt nad tym, co znajdowało się w środku. wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu.
A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże
Były tam źdźbła zielonej trawy, świeże
nie wszedł do środka.
różnokolorowe kwiaty, nawet barwny motyl.
Ale jedno jajko po otwarciu było puste. Uczniowie Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim.
byli tym zbulwersowani i na głos wyrazili swoje Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna
niezadowolenie, pytając czyj to pojemnik? Filip oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie
przyznał się, że pojemnik należał do niego. Wtedy razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym
jeden z uczniów powiedział: „ Filip ty nigdy nie miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi
jesteś w stanie wykonać dobrze żadnego zadania.” uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał
Filip odpowiedział bardzo głośno: „ Wykonałem i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze
polecenie dobrze, przecież grób Jezusa był pusty!” Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.
W klasie nastała cisza. Wszyscy uświadomili sobie,
że Filip miał rację. Od tego niedzielnego poranka, Filip stał się w pełni akceptowanym uczniem w grupie.
W tą Wielkanocną Niedzielę cieszymy się, że grób jest pusty. Jezus Chrystus pokonał śmierć i przywrócił
nam nadzieję. Symbolem nowego życia, któremu nie zagraża śmierć, jest pusty grób Chrystusa. Fakt
zmartwychwstania Chrystusa zobowiązuje nas do spojrzenia na nasze życie z perspektywy wieczności.
Bardzo dobrze wyrażają to słowa Św. Pawła : „ Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych,
szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus 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.”
Pusty grób Jezusa to zaproszenie do wyjścia z grobu naszych grzechów i nałogów oraz złych nawyków
i przyzwyczajeń. To zachęta do codziennego pogłębiania swojej wiary i miłości dla Jezusa. Głośmy więc
radosne Alleluja, życiem wypełnionym Chrystusem, Zmartwychwstałym Panem, który jest dawcą życia
wiecznego. Chrystus Zmartwychwstał. Alleluja!
Pokój i Dobro
Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv.

Czytanie z Dziejów
Apostolskich 10, 34a. 37-43
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, przeszedł On,
dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli
pod władzą diabła.
A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał
w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. 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, 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
odpuszczenie grzechów».

Czytanie z Pierwszego Listu
Świętego Pawła Apostoła do
Koryntian 1 Kor 5, 6b-8
Bracia:
Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto
zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się
stali nowym ciastem, bo przecież przaśni jesteście.
Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza
Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze,
nie przy użyciu starego kwasu złości i przewrotności,
lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy.

B ÓG Z APŁAĆ
Z całego serca dziękuję wszystkim osobom, które
wzięły udział w sprzątaniu kościoła przed Świętami.
Bóg zapłać za poświęcony czas i zaangażowanie
Również wielkie dzięki za budowę Grobu Bożego
i dekorację.
Bóg zapłać także za ofiary złożone na zakup kwiatów
do Bożego Grobu.

O GŁOSZENIA
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Biuro Parafialne
Fax Parafialny
Biuro Finansowe
Szkoła Katolicka
Szkoła Polska
Biuro Katechetyczne
Klasztor Franciszkański

Biuro Parafialne Czynne:
Poniedziałek - Piątek:
Sobota:
Niedziela:

9:00 am - 5:00 pm
11:00 am - 1:00 pm
1:00 pm - 3:00 pm

Rozkład Mszy Św. Polskich
Sobota:
Niedziela:
Poniedziałek:
Dni świąteczne:
I Piątek Miesiąca:

6:30 pm
1:00 pm
7:00 pm
7:30 pm
7:30 pm

Rozkład Mszy Św. Angielskich
Sobota:
Niedziela:

4:30 pm
7:00 am
9:00 am
11:00 am
4:30 pm
7:00 am
8:30 am
7:00 am
9:15 am

Poniedziałek-Czwartek:
Piątek:

Spowiedź Św.
Sobota:
Niedziela:
I Piątek Miesiąca:

9:00 am - 10:30 am
6:00 pm - 6:30 pm
12:30 pm - 1:00 pm
6:30pm - 7:30 pm

W INNYM TERMINIE PROSIMY O KONTAKT
TELEFONICZNY.

Adoracja Całodobowa
Środa 9:00 am do Czwartku 6:45 am

W poniedziałek 17-go kwietnia zapraszamy na Mszę św. o 7
wieczorem.
W przyszłą sobotę 22-go kwietnia w naszej parafii odbędzie się
Uroczystość Bierzmowania o 10 rano. Z tego względu nie będzie
w ten dzień Mszy św. o 8.30 rano oraz spowiedzi o 9. Spowiedź dla
młodzieży przed bierzmowaniem we wtorek 18-go kwietnia
o 6 wieczorem.
W przyszłą niedzielę 23-go kwietnia Święto Bożego Miłosierdzia.
Po Mszach świętych odmówimy wspólnie koronkę. W tym dniu
o 3 PM odbędzie się Godzina Miłosierdzia: liturgia słowa, adoracja
Najświętszego Sakramentu i koronka do Miłosierdzia Bożego
w j. angielskim.
W niedzielę 30-go kwietnia po Mszy o 1PM zapraszamy na żurek
wielkanocny do budynku starej szkoły. Bilety do na bycia
w przyszły weekend po Mszach św.

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ

ALLELUJA
Niech Zmartwychwstały Pan dodaje nam odwagi
w umieraniu dla grzechu i w rodzeniu się
do nowego życia z Chrystusem.

Niech radość i nadzieja, które płyną z pustego
grobu umacniają nas każdego dnia.

Niech prawda o Zmartwychwstaniu stanie się
naszym udziałem i niech będzie widoczna w naszej
chrześcijańskiej postawie.

W imieniu

naszej franciszkańskiej
wspólnoty życzę Wam

Radosnego Alleluja.
15:00 GODZINA MIŁOSIERDZIA
NIEDZIELA 23 KWIETNIA 2017
ADORACJA
LITURGIA SŁOWA
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
DLA JEGO BOLESNEJ MĘKI
MIEJ MIŁOSIERDZIE DLA NAS I CAŁEGO ŚWIATA

