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Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze): 
Wejście: Zwycięzca śmierci #470 

Po II czytaniu – SEKWENCJA #453 

Ofiarowanie: Otrzyjcie już #456 

Komunia: Chrystus zmartwychwstan jest #445 

Dziękczynienie: Ciebie, Boga, wysławiamy #512 

Wyjście: Oto jest dzień #952 

Czytania na dziś: 

I- Z Dziejów Apostolskich 10-34; 37-43 

II- Z listu Pawła Apost. do  Kolosan  (Kol.3:1-4) 

Psalm: „W tym dniu wspaniałym wszyscy się 

weselmy” 

Ewangelia: Słowa Ewangelii według Św. Jana  

(J 20, 1-9)  

Intencje dzisiejszej Mszy św. 
Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w poniższych 

intencjach: 

1. Za ŚP Juliana Szymanek w 35 

rocznicę śmierci. 

Panie, usłysz naszą modlitwę.  

A wołanie nasze niech do Ciebie 

przyjdzie. Boże, Stwórco i Odkupicielu 

wszystkich wiernych, udziel zmarłym 

sługom i służebnicom swoim odpuszczenia wszystkich 

grzechów; niech przez pobożne modlitwy dostąpią 

miłosierdzia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i 

królujesz na wieki wieków. Amen. 

Święta Maryjo, Królowo Pokoju, módl się za 

nami, za Pokój na Ukrainie i Pokój dla 

ludzi na całym świecie. 

Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

 

„W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy...” 
 Alleluja! Jezus Żyje! 

Ta radosna nowina dobiega dzisiaj z każdej świątyni. Wesoły nam dzień dziś 

nastał - śpiewamy wszyscy, bo Pan zmartwychwstał. Najważniejszą uroczystość 

Kościoła nazywamy Wielkanocą, ponieważ cud zmartwychwstania Jezusa 

Chrystusa dokonał się nad ranem, o świcie. Uroczystość ta jest pierwszym i 

najdawniejszym świętem w Kościele. Obchodzona była już przez Apostołów, 

kiedy Żydzi obchodzili swoją Paschę na pamiątkę wybawienia z niewoli 

egipskiej. W tym samym czasie przypadła śmierć Pana Jezusa i Jego 

zmartwychwstanie, jako tajemnica naszego odkupienia, wybawienia z niewoli 

szatana. Żydzi obchodzili Paschę dnia 14 Nizan, bo tak przykazał im Mojżesz. 

Przez wyraz Nizan określano miesiąc (30 dni) od nowiu marca do nowiu 

kwietnia. Ponieważ Pan Jezus zmartwychwstał w niedzielę, dlatego chrześcijanie 

już od II wieku pierwszą niedzielę po pełni wiosennej zaczęli obchodzić, jako 

Wielkanoc. Tak również uchwalił sobór w Nicei w 325 r., dodając, że za pełnię 

wiosenną uważa się tę, która wypada po zrównaniu dnia z nocą, czyli po 21 

marca. Dlatego Wielkanoc może być obchodzona pomiędzy 22 marca a 25 

kwietnia. 

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest najważniejszym świętem w 

Kościele. Mogłoby się wydawać, że Boże Narodzenie - przyjście na ziemię Syna 

Bożego, ma większą rangę. Jest jednak inaczej, gdyż dopiero swoim 

zmartwychwstaniem Chrystus potwierdził, że był prawdziwie Mesjaszem i 

Synem Boga. Nawet kiedy Pan Jezus czynił cuda, można było powołać się na 

działalność Mojżesza i proroków. Jednak cud zmartwychwstania przekonuje 

wszystkich, którzy mają dobrą wolę i chcą poznać prawdę. Dlatego Wielkanoc jest słońcem roku kościelnego, centrum 

wszystkich tajemnic, związanych z życiem i posłannictwem na ziemi Jezusa Chrystusa. 

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: "Zmartwychwstanie stanowi przede wszystkim potwierdzenie tego 

wszystkiego, co sam Chrystus czynił i czego nauczał. Wszystkie prawdy, nawet najbardziej niedostępne dla umysłu 

ludzkiego, znajdują swoje uzasadnienie, gdyż Chrystus dał ich ostateczne, obiecane przez siebie potwierdzenie swoim 

Boskim autorytetem" (nr 651). „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza 

wiara" (1 Kor 15, 14) . 

Misterium Zmartwychwstania Chrystusa jest rzeczywistym wydarzeniem, potwierdzonym znakami historycznymi, jak 

świadczy o tym Nowy Testament. Około 56 r. św. Paweł napisał do Koryntian: " Przekazałem wam na początku to, co 

przejąłem:, że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego 

dnia, zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu" (1 Kor 15, 3-4). Całe to wydarzenie pozostaje jednak 

tajemnicą wiary. 

http://www.polishcatholicmission.org/


Sam wyraz "zmartwychwstać" oznacza powstać z martwych, przejść ze śmierci do życia. Śmierć polega na odłączeniu 

duszy od ciała, natomiast zmartwychwstanie - na ponownym połączeniu duszy z ciałem. Jedynie Bóg, który jest Panem 

życia i śmierci, może tego cudu dokonać, gdyż, jako Stworzyciel jest wszechmocnym Panem stworzeń i praw, jakie nimi 

rządzą. Pan Jezus przez zmartwychwstanie dał podstawę do wiary, że i nasze ciała również kiedyś ożywi, tak jak obiecał. 

Po śmierci Chrystusa Żydzi nakazali Piłatowi, aby zabezpieczył grób aż do trzeciego dnia, by przypadkiem nie przyszli 

Jego uczniowie, nie wykradli Go i nie powiedzieli ludowi, iż powstał z martwych. Pieczołowitość, z jaką Sanhedryn to 

uczynił, wskazywała na wykluczenie wszelkiej nadziei. A jednak właśnie ta straż miała być koronnym świadkiem 

wydarzenia. Pusty grób i leżące płótna oznaczają, że ciało Chrystusa dzięki mocy Bożej uniknęło zniszczenia śmierci. 

Potem, przez czterdzieści dni Chrystus zjawiał się wśród swoich uczniów i wyznawców, jadł z nimi i rozmawiał, wydając 

ostatnie polecenia. 

"Przedmiotem wiary w Zmartwychwstałego jest wydarzenie historyczne poświadczone przez uczniów, którzy rzeczywiście 

spotkali Zmartwychwstałego, a równocześnie wydarzenie tajemniczo transcendentne, jako wejście człowieczeństwa 

Chrystusa do chwały Bożej".              Alumn Łukasz Gołębiewski                               

                     

             OGŁOSZENIA I NIE TYLKO… 

               
 Niedziela Miłosierdzia Bożego – 24 kwietnia 

Ksiądz Robert zachęca do uczestnictwa w parafialnej adoracji Najświętszego Sakramentu oraz do 

odmówienia Koronki do Miłosierdzia Bożego w drugą niedzielę Wielkanocną, 24go kwietnia w 

Katedrze o godz.15:00. 

Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.  Ojciec Święty 

Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu 

kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła. 

Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna polegająca na odmawianiu przez 9 dni, 

poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego.  

      
Msza Św. – 8go Maja 

 

Nasza kolejna comiesięczna msza Św. Odbędzie się 8 go maja jak zawsze o godz. 14: 00, w kościele 

Katedralnym (ul. Central). Bardzo serdecznie Wszystkich Państwa zachęcamy do uczestnictwa. 

         
                       Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $243. Comiesięczna opłata za kościół wynosi 

$150. PMK dołożyła $100 do wielkanocnej dekoracji kościoła. Wszystkim ofiarodawcom 

serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać! 

    
Modlitwa św. Jana Pawła II o Pokój 

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, 

a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił 

pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. 

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny 

– złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. 

Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. 

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. 

Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, 

w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Amen. 

Święta Maryjo, Królowo Pokoju, módl się za nami, 

       Święty Benedykcie, módl się za nami, 

                   Święci Cyrylu i Metody, módlcie się za nami, 

Święta Brygido, módl się za nami, 

                                  Święta Tereso Benedykto od Krzyża, módl się za nami, 

                   Święta Katarzyno ze Sieny, módl się za nami. 
 

 
                       

 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2022 roku (w j. polskim) 
 

Maj Czerwiec Lipiec/ Sierpień 

8 – Msza Św. (14:00) 12 – Msza Św. (14:00) Przerwa wakacyjna 

 


