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1. W ten radosny dzień zmartwychwstania Jezusa Chrystusa
przyszliśmy do naszego parafialnego kościoła, aby wyśpiewać radosne
Alleluja. Chcemy razem z całym stworzeniem dziękować za dzieło
odkupienia, za Chrystusowe zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i
szatanem. Tak jak niewiasty i Apostołowie, biegniemy do grobu, który
jest pusty, próbujemy zrozumieć to, co się wydarzyło tej nocy i poranka i
chcemy wołać: „Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja!”.
Od pustego grobu, Drogim Parafianom i Gościom, pragnę
przekazać najserdeczniejsze życzenia, aby zmartwychwstały Pan i
Zbawiciel opromieniał swoją łaską i błogosławieństwem każdą chwilę
życia i by udzielał zdrowia i wszelkich potrzebnych darów.
2. Jutro Poniedziałek w oktawie Wielkanocy. Msze Święte jak w każdą
niedzielę. Składka z drugiego dnia świąt będzie przeznaczona na
utrzymanie katolickich uczelni i wydziałów teologicznych w naszym
kraju. Chociaż tylko jutro jest dzień wolny od pracy, postarajmy się w
naszych domach i rodzinach utrzymać świąteczny charakter całej
paschalnej oktawy – do przyszłej niedzieli włącznie. Przywróćmy w
naszych rodzinach wielkanocne pozdrowienie Chrystus zmartwychwstał!
Prawdziwie zmartwychwstał! i w dniach oktawy się nim pozdrawiajmy.
Postarajmy się w kolejnych dniach uczestniczyć w Eucharystii. W dniach
oktawy bowiem będziemy śpiewać hymn uwielbienia Chwała na
wysokości Bogu, a w Modlitwie Eucharystycznej usłyszymy, że
„obchodzimy święty dzień Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa”.
Z racji oktawy w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych.
3. W ramach świątecznego popołudniowego wypoczynku, może
przechadzki czy przejażdżki, pamiętajmy także o chwili modlitwy przy
grobach naszych najbliższych, którzy przez chrzest zostali włączeni w
Chrystusa i teraz oczekują na pełny udział w Jego zmartwychwstaniu.

4. Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim za przygotowanie
naszego parafialnego kościoła do przeżywania tych najważniejszych
świąt chrześcijańskich: za jego posprzątanie, przygotowanie dekoracji i
liturgii na czas Triduum Paschalnego oraz za czynny i żywy udział w
liturgiach minionych dni. Niech Wam wszystkim dobry Bóg wynagrodzi
obfitością swojej łaski.
5. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Niedzielę Miłosierdzia
Bożego i rozpoczniemy 75. Tydzień Miłosierdzia. Naszym
przygotowaniem do tego święta niech będzie codzienne odmawianie
koronki do Bożego Miłosierdzia. Składka na tacę będzie przeznaczona
na dzieła miłosierdzia.
7. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii
Świętej odbędzie się w środę o godz. 17:00.
8. Zmarła nasza parafianka śp. Eufemia Szufrajda. Pogrzeb odbędzie się
w nadchodzący wtorek o godz. 13:00. Zmarłą polecajmy Miłosierdziu
Bożemu w naszych modlitwach.
9. Ze słowami z wielkanocnej sekwencji: Wiemy żeś zmartwychwstał, że ten
cud prawdziwy i z Bożym błogosławieństwem i wielkanocnym
pozdrowieniem świętujmy w naszych rodzinach, razem z naszymi
bliskimi. Z wielkanocnym pozdrowieniem powróćmy do naszych
domów i pójdźmy z radosnym orędziem o zmartwychwstaniu Pana
Jezusa do szkół i miejsc pracy.
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Siostry i Bracia!
Bracia Kapłani!
Nasze serca przepełnia dzisiaj ogromna radość z faktu, że po raz
kolejny możemy celebrować zwycięstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa
nad złem, cierpieniem i śmiercią.

Wiara w Jego Zmartwychwstanie pozwala nam usłyszeć zwłaszcza jeśli przeżywamy trudne chwile - słowa, które według
starożytnej homilii na Wielką Sobotę miał w otchłani

od Chrystusa

usłyszeć praojciec Adam – „Zbudź się, który śpisz! Nie po to bowiem cię
stworzyłem, abyś pozostawał spętany w Otchłani. Powstań z martwych,
albowiem jestem życiem umarłych. Powstań ty, który jesteś dziełem rąk
moich. Powstań ty, który jesteś moim obrazem uczynionym na moje
podobieństwo”.
Zmartwychwstały Jezus dzisiaj w serce każdego z nas wlewa
nadzieję: Zmartwychwstał, a zatem wszystko jest możliwe, a zatem
dobro jest silniejsze od zła, a zatem z Nim - moim Panem - mogę wyjść z
tego wszystkiego, co mnie przytłacza,

ogranicza, unieszczęśliwia.

Chrystus do każdej i każdego z nas woła dzisiaj: „Powstań! Żyj!”.
Dzięki Jego łasce możemy żyć pięknie: przepełnieni miłością,
głosząc Dobrą Nowinę i pełniąc dzieła miłosierdzia wobec rodziny,
bliskich, przyjaciół oraz wszystkich, których Pan postawi na naszej
drodze.
Wszystkim Wam życzę więc pięknego, Chrystusowego życia i ku
temu z serca

błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
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