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NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

http://www.polskamisjakatolicka.org
Ks. Kazimierz Abrahamczyk

Ks. Robert Szczechura

St. John Church, tel: 743-4551

Church of Nativity, tel: (901) 373-1261

Intencje dzisiejszej Mszy św.

Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze):
Wejście: Wesoły nam dzień dziś nastał #463
Przed Alleluja - SEKWENCJA
Ofiarowanie: Otrzyjcie już łzy płaczącym #456
Komunia: Nie zna śmierci #454
Dziękczynienie: Przychodzisz Panie (tekst)
Wyjście: Alleluja, Alleluja Alleluja #442

Czytania na dziś:
I- Czytanie z Dziejów Apostolskich 10-34; 37-43
II- Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do
Kolosan (Kol 3, 1-4)
Ps. Ref: „W tym dniu wspaniałym wszyscy się
weselmy”
Ewangelia: Według św. Jana (J 20,1-9)

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona za: Polską Misję
Katolicką oraz za Pokój na całym świecie !
Jezu - Mistrzu cierpiących,
naucz nas modlić się tak jak Ty,
o oddalenie cierpienia, wspieraj
nas i ucz przyjmować je, znosić
i ofiarować dla większej chwały
Bożej i dobra wszystkich
cierpiących, Amen !
Matko Boża bolesna uproś nam
męstwo w cierpieniu.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Otrzyjcie już łzy płaczący,
żale z serca wyzujcie.
Wszyscy w Chrystusa wierzący,
weselcie się, radujcie.

Bo zmartwychwstał samowładnie,
jak przepowiedział dokładnie.

Alleluja, Alleluja, niechaj zabrzmi:
Alleluja!!!!!

Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa
Ewangelia Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa rozpoczyna się od wyruszenia kobiet do grobu o świcie, w
dzień po szabacie. Idą do grobu, aby oddać cześć ciału Pana, ale okazało się, że jest on otwarty i pusty. Anioł z
mocą rzekł do nich: „Wy się nie bójcie!” (Mt 28,5) i nakazał im, by zaniosły tę wieść uczniom: „Powstał z
martwych i oto udaje się przed wami do Galilei” (w.7). Kobiety natychmiast pobiegły, a podczas drogi sam
Jezus wyszedł im na spotkanie i powiedział: „Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do
Galilei, tam Mnie zobaczą” (w.10).
Po śmierci Mistrza, uczniowie się rozproszyli. Ich wiara się załamała, wszystko zdawało się skończone,
pewniki upadły, nadzieje zgasły. Ale teraz to, co głosiły kobiety, choć wydawało się nie do uwierzenia,
nadchodziło jak promień światła w ciemności. Rozeszła się wieść: Jezus zmartwychwstał, jak zapowiedział …
A także to polecenie, aby pójść do Galilei; kobiety usłyszały to dwukrotnie – najpierw od anioła, a następnie od
samego Jezusa: „niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą”.
Galilea jest miejscem pierwszego powołania, gdzie wszystko się zaczęło! Powrócić tam, powrócić do miejsca
pierwszego powołania. Jezus przechodził nad brzegiem jeziora, kiedy rybacy zarzucali sieci. Wezwał ich, a oni
zostawili wszystko i poszli za Nim (por. Mt 4,18-22).

Powrót do Galilei oznacza ponowne odczytanie wszystkiego, wychodząc od krzyża i
od zwycięstwa. Odczytać na nowo - przepowiadanie, cuda, nową wspólnotę,
entuzjazmy i niewypełnienie obowiązków, aż do zdrady - odczytać ponownie wszystko
wychodząc od końca, który jest nowym początkiem, od tego najwyższego aktu miłości.
Także dla każdego z nas u źródła drogi z Jezusem jest jakaś „Galilea”. „Pójść do
Galilei” oznacza coś pięknego, oznacza dla nas odkrycie na nowo naszego chrztu
jako żywego źródła, zaczerpnięcie nowej energii u korzeni naszej wiary i naszego
doświadczenia chrześcijańskiego. Powrót do Galilei oznacza przede wszystkim powrót
tam, do tego żywego punktu, w którym Boża łaska dotknęła mnie na początku drogi.
To od tej iskry mogą rozpalić ogień na dzisiaj, na każdy dzień, i zanieść ciepło i światło
do moich braci i sióstr. Od tej iskry zapala się pokorna radość, taka radość, która nie
uwłacza cierpieniu i rozpaczy, radość dobra i łagodna.
W życiu chrześcijanina, po chrzcie jest też „Galilea” bardziej egzystencjalna: doświadczenie osobistego
spotkania z Jezusem Chrystusem, który wezwał mnie do pójścia za Nim i uczestniczenia w Jego misji. W tym
sensie powrót do Galilei oznacza strzeżenie w sercu żywej pamięci tego wezwania, kiedy Jezus przechodził na
mojej drodze, miłosiernie na mnie spojrzał, poprosił mnie, bym za Nim poszedł. Oznacza odzyskanie pamięci o
tej chwili, kiedy Jego oczy spotkały się z moimi, chwili w której pozwolił mi odczuć, że mnie kocha.
Dzisiaj, tej nocy każdy z nas może zadać sobie pytanie: co jest moją Galileą? Gdzie jest moja Galilea? Czy o
niej pamiętam? Czy o niej zapomniałem? Czy poszedłem drogami i ścieżkami, które sprawiły, że o niej
zapomniałem? Panie, pomóż mi: powiedz mi, co jest moją Galileą; Ty wiesz, że chcę tam wrócić, aby Ciebie
spotkać i dać się objąć Twoim miłosierdziem.
Ewangelia Wielkanocy jest jasna: trzeba tam powrócić, aby zobaczyć Jezusa zmartwychwstałego i stać się
świadkami Jego zmartwychwstania. To nie jest krok wstecz, to nie jest nostalgia. Jest to powrót do pierwszej
miłości, aby otrzymać ogień, który Jezus zapalił w świecie i zanieść go wszystkim, aż po krańce ziemi.
„Galilea pogan” (Mt 4,15; Iz 8,23): perspektywy Zmartwychwstałego, perspektywy Kościoła; intensywne
pragnienie spotkania … Wyruszmy w drogę!
Papież Franciszek

Przychodzisz Panie – Pieśń na Dziękczynienie- tekst
Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych, Jezu zmartwychwstały ze śladami męki
Ty jesteś z nami poślij do nas Ducha, Panie nasz i Boże uzdrów nasze życie... (3 razy).

OGŁOSZENIA
Niedziela Miłosierdzia Bożego
Ks. Robert Szczechura zaprasz Państwa do
poświecenia polskiego obrazu Miłosierdzia Bożego i
Msze Sw. o godz. 10:30 w kościele Nativity w Bartlett
(5955 St. Elmo).
Ksiądz również zaprasza do odmowienia „koronki”
oraz modlitwy przy wystawionym Św. Sakramencie i
relikwiach Sw. Faustyny Kowalskiej’

Msza Św. – 13 Maja- W kościeleNativity w Bartlett
Nasza kolejna comiesięczna msza Sw. odbędzie się 13go Maja jak zawsze o godz. 13:00, w kościele Nativity w
Bartlett (5955 St. Elmo). Serdecznie wszystkich zapraszamy.
Kącik Finansowy
Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $268. Druga składka przeznaczona na zakup
kwiatów do Grobu Chrystusowego $200. Comiesięczna opłata za kościół wynosi $100 (tym
razem $200, ponieważ jest Święconka) dokładamy również $100 do świątecznej dekoracji
kościoła. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać!
Msze Św. na nadchodzące miesiące 2018 roku (w j. polskim)
Kwiecień

Maj

1 – Wielkanoc (8:30 rano)
Po mszy wspólne sniadanie ze święconką

13 – Msza Św. (13:00)
Dzień Matki

Czerwiec
3 – Msza Św. (10:00)
Boże Ciało
10- Msza Św. (13:00)

