
    

     Our faith is based on the testimony of peo-
ple who saw the Risen One. The generations 
that will come after us will live the faith we 
profess and will be witnessed by the testimony 
of our deeds that Christ is truly Risen. To him 
be glory and dominion for all ages. Alleluia! 
Today, God's only-begotten Son has conquered 
death and opened the gates of eternal life for 
us. May our celebration renew us spiritually so 
that we may rise to a new life in the Light.  
    We have heard the testimony that the Apos-
tolic Church gave about Jesus Christ. In the 
center, there is a testimony of the Death and 
Resurrection of Jesus "God raised him on the 
third day ...". Our faith and our hope are based 
on this testimony. Jesus is alive! God made 
Him Judge over the living and the dead. Also, 
He is the Savior: "Whoever believes in Him 
will live ..." Today, we encourage each other 
with the words: "On this glorious day let us all 
rejoice." Let us thank the Lord because he is 
good. The right hand of the Lord has shown 
power, and it is marvelous in our eyes. Go 
where Christ is; in eternal life Jesus is removed 
from the power of death, He is our life.  O Lord, 
You are the Way; You are the truth; You are 
the Life of the world. You give meaning and 
greatness to our life. "Jesus Christ is the same 
yesterday and today, and forever." He takes 
away the sins of the world. We need to throw 
away the old acid, That is sin; it must be re-
moved from our lives. Easter Sunday is a day of 
a new beginning. The Lord's Day, Holy Day ... 
every Sunday is the Memorial of the Resurrec-
tion, and today the faithful especially worship 
their gifts ... Christ, my Lord and hope, is      
risen ... We know that this is a true miracle ... 
and we implore: Be merciful to us.  
 
   

* REFLECTION * 

...Continued inside bulletin 

SHALOM PLACE: Walking the Sacred Path (4 week Program) 
This program is an outdoor activity which will have you walking in the forested areas around 
Sault Ste. Maire.  With daily reflection & scripture readings in an outdoor setting.  
Thursdays from 4:00pm to 6:00pm, starting April 22nd. Rain or shine. 
Register: shalomssm@shaw.ca or call 705-254-4690 by Fri. Apr. 16.    Facilitator: Patty Boucher 
Freewill offering gratefully accepted. 

Holy Family Parish 
for emergency call Fr. Boguslaw  253-5523 

HOLY FAMILY  

PARISH 

A L L E L U I A !  

RESURRECTION OF OUR LORD 

 EASTER SUNDAY  
  April 4th, 2021   YEAR  B              In Memory of: 

 Tullio Gualtieri by Rosina Gilda and family 

 Chester Kubis by Christine Kubis & family 

 Fiore Pucci Vecchio by Lucrezia Pucci-Vecchio 

 Giovanni & Lina Richichi by Sylvana Gioia & family 

 Henry (Hank) Donfrio by Donna & family 

 Janina Kwolek, Karolina Kwolek & Maria Malesh &  by Ed Kwolek 

 Deceased members of the Hunt & Spinaci family 

 Saverio Giorno by Anna Longo 

 Ines & Ferndinando Zorzi & Fr. Dan Zorzi by Sr. Norma Zorzi 

 Armando & Michael Guzzo by Maria Guzzo 

 Michele & Margarita Mannarino by Maria Guzzo 

 Guiseppe & Maria Guzzo by Maria Guzzo 

 Deceased family of Frank and Theresa Brunetti 

 John & Adam Sikorski & Jaime Ganuelas by Jeremy & Katherine Ganuelas 

 Leokadia & Władysław Szczotka by Barbara Szczotka 

 Dominic Misasi by Natale & Lina Misasi 

 Deceased relatives of the Wood-Solomon & Flores families 

 Adam & John Sikorski by Iwona Sikorski 

 Hilde and Jozef Zgraja by Roswita Zgraja 

                             DONATIONS FOR EASTER FLOWERS  
  Alice Gingras               /      Lena Gregorini             /   Norma Lutes 

 Rita White                 /     Lillian McDougall          /    Marion Leach 

                                    EASTER FLOWERS  2021 

Divine Mercy Sunday 
On Sunday, April 11th at 3:00 p.m., a Divine Mercy Sunday Service will be celebrated 

at Our Lady of Good Counsel Parish.  Masks must be worn. Doors will open at 2:30 p.m.     

To register please call Arlette at (705) 949-9425. Visit:https://www.youtube.com/

watch?v=VX-iNamyVNU 

 

The Diocese of Sault Ste. Marie is currently in the search for an executive Assistant to the Bishop. 
So more information go to the following link https://dioceseofsaultstemarie.org/employment 

https://www.youtube.com/watch?v=VX-iNamyVNU
https://www.youtube.com/watch?v=VX-iNamyVNU
https://dioceseofsaultstemarie.org/employment


FROM THE LIFE OF THE CHURCH & PARISH  

Daily Readings  ~  Year B     I 

Apr 5 1st Reading: Acts 2.14, 22-33 
Gospel: Matthew 28.8-15 

Apr 6 1st Reading: Acts 2.36-41 
Gospel: John 20.11-18 

Apr 7 1st Reading: Acts 3.1-10 
Gospel: Luke 24.13-35 

Apr 8 1st Reading: Acts 3.11-26 
Gospel: Luke 24.35-48 

Apr 9 1st Reading: Acts 4.1-12 
Gospel: John 21.1-14 

Apr 10 1st Reading: Acts 4.13-21 
Gospel: Mark 16.9-15 

Apr 11 1st Reading: Acts 4.32-35 
2nd Reading: 1 John 5.1-6 
Gospel: John 20.19-31 

* REFLECTION * . . .c o n t i n u e d …   

         Pray for the sick in our parish: 

  Luke 24. 35 

“The Lord has risen and has  
appeared to Simon.” 

Announced Weekly Masses 
Mon  Apr  5 
        11:00am 

EASTER OCTAVE 
~ For those affected by the virus: physicians, 

nursess, all health service workers & 
caregivers who dedicate themselves with 
great generosity. 

*Novena of Divine Mercy 

Tues  Apr  6 
        9:30pm 

EASTER OCTAVE 
~ For health & blessings for Morris.  
*Novena of Divine Mercy 

     9:30am

   7:00pm 

EASTER OCTAVE 
 For departed priests & consecrated persons 
 Marię, Władysława Kozłowskich zam. J.I. Toś  

*Novena of Divine Mercy 

9:30am 
EASTER OCTAVE 
 ~ For blessings and needed grace for Monika   

*Novena of Divine Mercy 

Fri  Apr 9 

     3:00pm 

   EASTER OCTAVE 
At the Hour of God's Mercy for atonement for our 
sins and for the sins of the whole world.  
  Deceased members of the Walton family  

*Novena of Divine Mercy 

 Sat  Apr 10 

      8:30am 

      4:00pm 

EASTER OCTAVE 
*Novena of Divine Mercy 

~ For all who share their goodness with me 

~ For all parishioners      

 Sun  Apr 11 

      9:30am 

 

    11:00am 

2nd Sunday of EASTER / DIVINE MERCY 
~ For the Knights of Columbus #12003 
 Tullio Gualtieri by Rosina & family 
 Hank Donofrio by family 

~ O zdrowie i błogosławieństwo dla Józefów- 
męża i brata.  

Sun. Apr. 4, 2021 

 Christ, our Paschal Lamb, has been           
sacrificed: let us feast with joy in the Lord. 

 Alleluia. 

Polish Lektor April  11th 

11:00am Dubreuil 

English Lectors April 10th & 11th 

4:00pm W. Nichols 

9:30am L. McDougall 

 We find the most important elements in today's Gospel, Holy Mass: Liturgy of God's Word and Eucha-
ristic Liturgy: Students hear Jesus "interpret the Scriptures", then participate in "breaking bread".  
Today we can also meet the Risen Lord by participating in the Holy Mass, in its Liturgy of the Word and 
in the Eucharistic Liturgy. Every Holy Mass lived with a pure heart, revives participants to a new life 
and constantly strengthens and nourishes the hearts of the faithful with the Word of Christ. Let us cel-
ebrate our feast with sincere joy and may the celebration give us new life and lead us to the glories of 
the resurrection. Today the heavens resound of joy and the earth sings joyfully, and - hell groans in 
anguish, because Christ has left the mourning darkness, broke the shackles of hell, and we were resur-
rected by His power.  Through His name we receive the remission of our sins. He is risen for our justifi-
cation, "according to the Scriptures" and appeared to Cephas and then to the Twelve. He, being rich in 
Mercy, through His great Love for us, encourages us to enter a new life ... to the Father's glory. Today 
you need to come closer to where the Lord has been buried. "Do not be afraid, go and tell my broth-
ers: Let them go to Galilee and see me there." Now we are at the Sacred Banquet of the Lamb, 
dressed in the garments of salvation, we sing in honor of Christ who nourishes us with his Body, so 
that we may live for God from now on. We know and we believe that you walk among us, Lord, and 
listen to words, thoughts and questions born out of fear of a mysterious tomorrow. And today, please 
hurry to your people and tell them that the Lord is Risen! Tell them to keep their sacramental obliga-
tions, which they accepted with faith. The power of the Holy Nights is amazing!; washes away guilt, 
restores innocence to the fallen, and to the sad - joy.. Remember that Christ came to the disciples de-
spite the closed doors. May the Risen Lord come to your hearts and revive them and motivate you to a 
new, nobler life. May he bless you and protect you. Let him turn his Fatherly face to you and give you 
peace. May we find our happiness in unconditional love for one another. Alleluia! 

AS OF FRIDAY (April 2nd)  MIDNIGHT, THERE ARE 
NEW RESTRICTION MEASURES FOR CHURCHES. 
Our new current capacity allowed for this         
Saturday & Sunday Masses will be only 23 in the 
Main Church and 23 in the Hall.  
We have a TV set up in the Hall to view the Mass 
in progress. We must still wear masks and keep 6 feet 
distance from others.  Attendance for weekday and     
weekend Masses are also reduced till further notice. 

WISHES – The sanctifying power of this night dispels wickedness, washes faults away, restores innocence 
to the fallen, and changes sadness to joy. Remember that Christ came to the disciples despite the closed 
doors. Let the Risen and glorified Lord come to Your hearts and revive them and motivate You to a new, 
nobler life. May He bless you and protect You. May God turn his  Fatherly face to You and give You peace. 
May we find our happiness in unconditional love for one another. Alleluia!     -fr be jay 

1. The Great Sunday, Easter Sunday of the Resurrection of the Lord. In silence we go to the Lord's 
tomb. After a short adoration. The celebrant takes the Cross and proclaims: “Risen is Christ, Allelu-
ia!” during the second singing the celebrant takes the statue of the Risen Christ. When the celebrant 
repeats the singing for the third time he takes the Paschal Candle and carries it to the altar. Now the 
celebrant takes the Blessed Sacrament and bears it to Altar.  

                                                    On this Great Day. Let us rejoice and be glad! 

2. Easter Sunday of the Resurrection of the Lord begins the Octave of Easter, which in the Liturgy is like 
One great Day of the Resurrection. Today we remember the women, who came to the tomb of Jesus 
with perfume.        Let us all exult and rejoice because Christ has Risen and reigns for all eternity. Peter 
proclaims the Resurrection of Christ. He professes before the people: “of this we are all witnesses”. 
The Church asks: “Keep me safe, O God; you are my hope”. Amazed by the miracle of the Resurrec-
tion proclaim: Let us be glad and rejoice in it. 

DUE TO THE RESTRICTION CHANGES WE WILL BE ADDING AN EXTRA  

EASTER SUNDAY MASS AT 3:00pm. 
 (23 people for the Main church and 23 for the Hall.) 



HE 

IS  

RISEN 

HOLY THURSDAY April 1st, 2021 

 

      We begin this celebration with the Holy Triduum of Paschal. Three Holy Days, which 
in the liturgy, are all one celebration that will end on Saturday with the Easter Vigil of 
Our Lord Jesus Christ. We are celebrating the mystery of Jesus' exaltation, his passing 
from this world to the Father: the last supper with the disciples, death on the Cross, and 
the resurrection on the third day. In these events, the only truth that cannot be under-
stood by human language is revealed to us, that God loves His people, even when they 
do not know it and do not want to know it. God saves people through the sacrifice of the 
eternal Son who became man for us humans and for our salvation. Therefore, "We 
should glorify in the Cross of our Lord Jesus Christ ..." participating in this Holy Sacrifice, 
in the Feast of Love, we ask our Savior that we may draw from this Mystery the fullness 
of love and life. Originally, the Passover was a pastoral celebration. In Israel, it is cele-
brated together with the Festival of Unleavened Bread - the Memorial of the Exodus 
from Egypt. This event occurs for each generation as each year the sacrificed lamb is 
eaten, gratefully contemplating release from Egyptian bondage. This celebration and 
remembrance of the great salvation events deepen our hope for the ultimate salvation 
accomplished through the death and resurrection of Jesus Christ. We receive the ad-
vance of this salvation in the Blessed Sacrament. By approaching the Lord's Table with a 
pure heart, we are guests of God Himself. “This day shall be a day of remembrance for 
you. You will celebrate it as a festival to the Lord; throughout your generations you 
shall observe it as a perpetual ordinance”. It's the day on which The Lord is breaking the 
chains ... all that binds us, so that we, each of one us, can call on the Lord's name and 
sing a song of praise, fulfilling our obligations before all of God's people. Jesus gave the 
Paschal Teaching a new and definitive meaning. He himself is the Servant of the Lord 
who offers his life as an atonement for the sins of many. Jesus is the sacrificed Lamb 
who made the New Covenant in his own blood. Whoever takes part in the Eucharistic 
Banquet participates in the death and resurrection of Christ; this establishes communion 
with all those who eat the Eucharistic Bread and who, through Baptism and the Sacra-
ment of Reconciliation, create, build, the Body of Christ - the Community of the Church - 
the family of God's children, for whom Christ died and to whom he gave the New Com-
mandment, "that you love each other as I do. I love you".   
 

 
 



 

 

GOOD FRIDAY—April 2nd, 2021 

 
     We remember Your Mercy, Lord. You became Man for us humans and for our salvation. 
You constantly surround us with your protection, and by opening the Paschal Mystery, you 
wash everyone's sin away with your blood, so that we, sanctified by His grace, bear in us the 
likeness of Him, as because of human nature - we bear the likeness of Adam. Jesus died for 
our sins. 
     The description of the road of thorns that the Servant of the Lord walks recalls the history 
of Israel and the sufferings of the prophet Jeremiah. The full meaning of this prophetic Song 
can only be read when everything is fulfilled in Christ. Jesus is that "Man of Sorrows" He took 
upon himself "the faults of all of us." His death brings us salvation, and his resurrection opens 
the gates to the land of eternal life. Today the Church puts hope in the Lord, in His Mercy, 
and we encourage each other with the words of the psalm: "Be brave and valiant in spirit ... 
Trust in the Lord", who became the author of salvation for all who listen to Him. He is the Son 
of God but also a Man. He atoned for our sins. He is the Victim for he has sacrificed himself 
and can effectively intercede for us as High priest. “For us, Christ became obedient unto 
death, and that was death on the cross. That is why God exalted him above all and gave him 
a name that is above every name" The account of the Passion shows its deepest meaning. 
John's account of the Passion shows that Jesus consciously and freely surrendered to death 
on the cross; before judges and accusers, Jesus, full of holy dignity and divine independence. 
Nobody can take his life, He himself sacrifices his life. According to Saint John, Jesus died on 
the Cross exactly at the time when lambs were killed in the temple for the Passover feast. 
Jesus is the true Paschal Lamb and His Blood is the price of our salvation.  
 
     Today, the central part of the liturgy is the Adoration of the Cross; you will hear the same 
words that all generations of our ancestors heard - on this Day called Good Friday: Behold 
the tree of the Cross on which hung the salvation of the world!  Where ever you are, at 
home, in your pews, where you stand or sit - worship that tree of the Cross on which hung 
the salvation of the world. It was through the tree of the Cross that joy came for the whole 
world, that is why we adore Your Cross, Lord Jesus, we praise Your Holy Resurrection, crying 
out - have mercy on us! Lift us up from our sins; fill us with spiritual strength to arise from 
our addictions, bad habits, bad friendships, make us always live for You, who suffered 
wounds for us and opened the Gates of Heaven for us sinners. 
 
      

HOLY SATURDAY- April 3rd, 2021 

     This night is the Vigil that gathers believers to watch and pray, because we live in hope that we will 
share in Christ's victory over death and will live with Him forever. We symbolically light a fire and we 
hope this fire during Easter would enkindle in us the desire of heaven and that we would have eternal 
light. We ask: May the light of the Risen Christ dispel the darkness of our hearts and minds. Thank God 
for The LIGHT OF CHRIST. Today the Church sings the Easter message invoking the angels and servants 
of God: Exult! Rejoice earth, illuminated by the splendor of the Risen King of the Ages! Rejoice, Holy 
Church, our Mother! Let this temple of our hearts also resound with the mighty singing of the faithful 
people. Today we have heard again the description of the Creation of the world and the Creation of 
man, man in the image and likeness of God. Everything that makes us happy and captivates us has its 
source in God. Our admiration is expressed from the Antiphon to the Psalm: "Lord, send forth your 
Spirit, and renew the face of the earth." We pray to him that we may be strengthened by the Holy 
Spirit and resist the charms of sin. The example of Abraham's heroic faith calls us to trust God without 
reservation. Therefore, we ask: like Abraham; "Guard me, O God, I have trusted in You." 
     The passage through the Red Sea St. Paul calls "Baptism", i.e. the image of Holy Baptism, in which 
we die and rise again with Christ. This is an announcement of what God is doing to us and how today 
God himself approaches us, saves us from all misery and forgives our sins. Therefore, "Let us sing to 
the Lord who has shown power" and, through the water of Baptism, he leads us to salvation, so that 
we may attain the dignity of the Chosen People and be reborn in the Holy Spirit. The prophet addressed 
to his nation, to the people, who have defiled the temples of their hearts with their sins, the love of 
God and His love for the Church and for all people - will change the world. These words have not yet 
been fulfilled, but the Church expects them to come true in our time. God announces the New Cove-
nant, but sets the conditions: Seek the Lord! Let the wicked forsake his ways. “Let him turn to the 
Lord” Trust God! The guarantee of our trust is the omnipotence of His Word and the power of His gen-
erous Love "in forgiveness." Trust in the Lord and "You will draw from the springs of salvation". You 
will experience in you the growth of divine and human virtues. Remember! The Book of God's Com-
mandments is wisdom. The Commandments are the Wisdom that God gave to His people. The fullness 
shone forth in Christ’s Wisdom and God's Power. Christ has become the only Way for all people and 
the Truth that we are still looking for. By faith we find this only Way, Truth and Light, when we keep the 
Law of love for God and our neighbor. 
     We confess: "Your words, Lord, give eternal life" and we ask that you make those, who are washed 
by the water of Baptism, experience your protection constantly. Our salvation is not simply a return to 
our homeland, but requires an interior conversion and deep spiritual renewal. We cannot do it our-
selves, therefore the Lord announces that He will give us a new spirit and a new heart, that is, He will 
make a "new creation". At Baptism He will bind us with an eternal covenant, therefore today we sol-
emnly and consciously renew these Baptismal Promises. Let the whole world see that you are lifting up 
the fallen and regenerating the weak. May we accept Your Mercy and those gifts which strengthen in 
us the hope of eternal life.  May this Holy Night awaken in us the spirit of God’s children so that we 
may be renewed in spirit and body faithfully to serve God with total devotion. Through Baptism we 
have received "New Life". This should be expressed in constantly dying to sin in order to live more and 
more fully for God in Christ Jesus and thank the Lord because He is good. Christ rose from the dead! 
Although the apostles and the women going to the tomb did not expect it; the angel told 
them “JESUS IS RISEN!”  
     After the Resurrection, Jesus gathers his disciples anew, and they bear witness to Jesus that leads to 
faith. May God help us to be faithful and keep us, so that this Easter Vigil and its fruits may become a 
spiritual medicine for us, so that, also we truly arise, to "New Life" with Christ and in Christ. 



WIELKI CZWARTEK – 2021 r. 

 To celebracją rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne Trzy Święte Dni, które w liturgii są jedną 
celebracją, która zakończy się w W. Sobotę –Vigilią Paschalną Naszego Pana Jezusa Chrystusa. 
Obchodzimy Misterium wywyższenia Jezusa, Jego przejście z tego świata do Ojca. Ostatnia wieczerza z 
uczniami, śmierć na Krzyżu i zmartwychwstanie trzeciego dnia. W tych wydarzeniach objawiona jest 
nam jedyna, niepojęta i nie dająca się wypowiedzieć ludzkim językiem Prawda, że Bóg kocha ludzi, 
nawet gdy o tym nie wiedzą i wiedzieć nie chcą. Bóg ratuje ludzi przez ofiarę wiecznie żyjącego Syna, 
który stał się człowiekiem dla nas ludzi i dla naszego zbawienia.   Dlatego „Chlubimy się Krzyżem 
naszego Pana Jezusa Chrystusa...” uczestnicząc w Tej Świętej Ofierze, Uczcie Miłości, prosimy Naszego 
Zbawiciela, abyśmy z tego Misterium mogli czerpać pełnię miłości i życia. 
Pierwotnie Pascha była świętem pasterskim. W Izraelu obchodzoną ją razem ze Świętem Przaśników – 
na Pamiątkę wyjścia z Egipty. Wydarzenie to uobecnia  się dla każdego pokolenia, gdy co roku 
spożywano złożonego w ofierze baranka, rozważając z wdzięcznością uwolnienie z niewoli egipskiej. Ta 
celebracja i wspominanie wielkich zbawczych wydarzeń pogłębia naszą nadzieję na ostateczne 
zbawienie, które dokonało się przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Zadatek tego 
zbawienia otrzymujemy w Najświętszym Sakramencie. Przystępując z czystym sercem do Stołu 
Pańskiego jesteśmy gośćmi samego Boga. „Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go 
będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia w tym dniu świętować będziecie” 
To dzień w którym Pan rozrywa kajdany... to wszystko, co mnie zniewala, abym mógł wzywać imienia 
Pana i wyśpiewać pieśń pochwalną, wypełnić moje zobowiązania przed całym Bożym ludem. Jezus 
nadał Uczcie Paschalnej nowy i ostateczny sens. On sam jest Sługą Pańskim, który swoje życie ofiaruje 
jako zadośćuczynienie za grzechy wielu. Jezus jest Barankiem złożonym w Ofierze, który we własnej 
Krwi zawarł Nowe Przymierze. Kto bierze udział w Uczcie Eucharystycznej, ten uczestniczy w śmierci i 
zmartwychwstaniu Chrystusa; ten nawiązuje wspólnotę ze wszystkimi, którzy spożywają Chleb 
Eucharystyczny i którzy przez Chrzest i Sakrament Pojednania tworzą, budują Ciało Chrystusa- 
Wspólnotę Kościoła- Rodzinę dzieci Bożych, za których Chrystus umarł i którym dał Przykazanie Nowe, 
„abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem”. On to do końca nas umiłował.   
 

Wielki Piątek -2021 

Wspominamy Twoje Miłosierdzie, Panie. Ty stałeś się Człowiekiem dla nas ludzi i dla naszego 
zbawienia. Oto czas nas nieustannie swoją opieką, a ustanawiając Paschalne Misterium, Krwią swoją 
obmywa grzech każdego, abyśmy uświęceni Jego łaską nosili w sobie podobieństwo do Niego, jak z 
powodu ludzkiej natury – nosiliśmy podobieństwo do Adama. Jezus umarł za nasze grzechy. Opis 
cierniowej drogi, którą idzie Sługa Pański przypomina dzieje Izraela, a także, cierpienia proroka 
Jeremiasza. Pełny sens tej proroczej Pieśni można dopiero odczytać, gdy wszystko się w Chrystusie 
wypełniło. Jezus jest owym „Mężem Boleści” On wziął na siebie „winy nas wszy -stkich”. Jego śmierć 
przynosi nam ratunek, a zmartwychwstanie otwiera nam bramy do Krainy życia wiecznego. Kościół dziś 
pokłada nadzieję w Panu, w Jego Miłosierdziu, a my wzajemnie zachęcajmy się słowami psalmu: 
„Bądźcie dzielni i mężnego du-cha ... Ufajcie Panu”, który stał się sprawcą zbawienia dla wszystkich, 
którzy Go słuchają. On jest Synem Bożym ale i Człowiekiem. On zadość uczynił za nasze grzechy. On jest 
Ofiarą bo sam siebie złożył w Ofierze i może skutecznie wstawiać się za nami jako Arcykapłan. „Dla nas 
Chrys-tus stał się posłusznym aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Dlatego Bóg wywyższył Go 
nad wszystko i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię”.  Opis Męki Pańskiej ukazuje jej 
najgłębszy sens. Opis Męki Pańskiej według św Jana ukazuje, że Jezus w pełni świadomie i 
dobrowolnie wydał się na śmierć krzyżową. Stoi przed sędziami i oskarżycielami pełen 
godności i Boskiej niezależności.  

>>>> 

Nikt nie może Mu ode -brać życia. On sam składa je w ofierze. Według św Jana – Jezus umarł na 
Krzyżu dokładnie w tym czasie, gdy w świątyni zabijano baranki na Ucztę Paschalną. Jezus jest 
prawdziwym Barankiem Paschalnym, a Jego Krew jest ceną naszego zbawienia. Dziś centralną częścią 
Liturgii jest Adoracja Krzyża. Trzeba to tak uczynić jak na to pozwalają przepisy sanitarne. Dziś 
usłyszycie te same słowa, które słyszały wszystkie pokolenia naszych przodków - w Tym Dniu 
nazwanym Dobrym Piątkiem: Oto drzewo Krzyża, na którym zawisła zbawienie świata! i tu gdzie 
stoicie lub siedzicie – oddajcie pokłon temu drzewu na którym zawisło zbawienie świata. To przez 
drzewo Krzyża przyszła radość dla całego świata, dlatego wielbimy Krzyż Twój Panie Jezu, wysławiamy 
Twoje święte Zmartwychwstanie wołając – zmiłuj się nad nami! Podźwignij nas z grzechów; napełnij 
duchową mocą, abyśmy powstali z naszych uzależ-nień, złych przyzwyczajeń, niewłaściwych przyjaźni, 
Spraw, abyśmy zawsze żyli dla Ciebie, któryś za nas cierpiał rany. 

 

WIELKA SOBOTA- Kwiecień 03, 2021 

Ta noc jest Vigilią, która gromadzi wierzących na czuwaniu i modlitwie, gdyż żyjemy nadzieją, że 
otrzymamy udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i będziemy z Nim żyć wiecznie. Symbolicznie 
zapaliliśmy ogień, Poświęciliśmy i aby ten ogień przez Wielkanocne święta rozpalił nas pragnieniem 
nieba, abyśmy dostąpili wiekuistej światłości. Prosimy: Niech światło Chrystusa chwalebnie 
zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów. Bogu niech będą dzięki za ŚWIATŁO 
CHRYSTUSA. Dziś Kościół wyśpiewuje Orędzie Wielkanocne wzywając Aniołów i sługi Boga: WESELCIE 
SIĘ! Raduj się ziemio opromieniona blaskiem Zmartwychwstałego Króla Wieków! Raduj się Kościele 
Święty, Matko nasza! Niech i ta świątyni zabrzmi potężnym śpiewem wiernego ludu. 
Usłyszeliśmy dziś jeszcze raz opis Stworzenia świata i opisu stworzenia Człowieka na obraz i 
podobieństwo Boże. Wszystko, co nas cieszy i urzeka ma swe źródło w Boga,a nasz podziw wyraża 
antyfona do psalmu 33: „Pełna jest ziemia łaskawości Pana” i Jego prosimy, abyśmy siłą 
ducha  opierali się powabom grzechu. Przykład heroicznej wiary Abrahama jest dla nas wezwaniem, 
abyśmy bez zastrzeżeń zawierzali Bogu. Dlatego prosimy: jak jeden człowiek „Strzeż mnie, o Boże, 
Tobie zaufałem”. Przejście przez Morze Czerwone Św. Paweł nazywa „Chrztem” tzn. obrazem Chrztu 
Świę-tego, w którym umieramy i zmartwychwstajemy razem z Chrystusem. To jest zapowiedź tego, 
czego Bóg dokonuje na nas i jak dzisiaj Bóg sam zbliża się do nas, ratuje od wszelkiej nędzy i 
przebacza grzechy. Dlatego „Śpiewa-jmy Panu, który moc okazał” i przez wodę Chrztu prowadzi nas 
do zbawienia, abyśmy dostąpili godności Ludu Wybranego i odrodzili się w Duchu Świętym. Słowo 
skierowane do zburzonej Jerozolimy, do serc ludzi, którzy zbezcześcili świątynie swego serca 
grzechami. A prorok zapewnia, że Miłość Boga do Kościoła, do ludzi – przemienia świat. Te słowa się 
jeszcze nie spełniły, ale Kościół oczekuje, że spełnią się w naszych czasach. Bóg zapowiada Nowe 
Przymierze, ale stawia warunki: Szukajcie Pana! Bezbożny niech porzuci swą drogę. „Niech się 
nawróci do Pana” Zaufać Bogu! Gwa-rancją naszej ufności jest Wszechmoc Jego Słowa i potęga Jego 
Miłości hojnej „w przebaczenie”. Zaufajcie Panu, a „Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia”. 
Doświadczycie w was samych wzrostu cnót Boskich i ludzkich. Pamiętajcie! Mądrością jest Księga 
Przykazań Boga. Przykazania są Mądrością, którą Bóg ofiarował swojemu ludowi. W Chrystusie 
zajaśniała pełnia Mądrości i Mocy Bożej. Chrystus stał się dla wszystkich ludzi jedyną Drogą i Prawdą, 
której wciąż poszukujemy. Przez wiarę odnajdujemy tę Jedyną Drogę, Prawdę i Życie, gdy 
zachowujemy Prawo miłości Boga i bliźniego. 



>>>>    Wyznajemy: „Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne” i prosimy, abyś sprawił, by obmyci wodą 
Chrztu  świętego doznawali nieustannie Twojej opieki. Nasze zbawienie nie jest zwyczajnym powrotem 
do ojczyzny, ale wymaga wewnętrznego nawrócenia i głębokiej odnowy duchowej. My sami tego nie 
możemy dokonać, dlatego Pan zapowiada, iż da nam nowego ducha i nowe serce, czyli dokona „nowego 
stworzenia” w chwili Chrztu i zwiąże się z nami wiecznym przymierzem, dlatego dziś odnawiamy 
uroczyście i świadomie to Chrzcielne Przymierze. Niech cały świat ujrzy, że podnosisz upadłych, 
odradzasz słabych. Obyśmy przyjęli Twoje Miłosierdzie i te dary, które umacniają w nas nadzieję życia 
wiecznego. Niech ta Najświętsza Noc wzbudzi w nas ducha dziecięctwa Pańskiego, abyśmy odnowieni na 
duchu i ciele wiernie służyli Bogu z całkowitym oddaniem. Przez Chrzest otrzymaliśmy „Nowe życie”. 
Powinno się to wyrażać w ciągłym umieraniu dla grzechu, aby coraz pełniej żyć dla Boga w Chrystusie 
Jezusie i dziękować Panu, bo jest dobry. Chrystus Zmartwychwstał! Chociaż nie spodziewali się tego 
apostołowie i niewia -sty idące do grobu. Anioł im powiedział, że JEZUS  ŻYJE! Na jego wi-dok ogarnia je 
przerażenie, bardzo się bały. Po Zmartwychwstaniu, Jezus na nowo zgromadzi swoich uczniów, a ci dają o 
Jezusie świadectwo, które prowadzi do wiary. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni i niech nas 
strzeże, aby ta Vigilia Paschalne i Jej owoce stały się dla nas duchowym lekarstwem, abyśmy jak Chrystus 
prawdziwie  Zmartwych-powstali do „Nowego Życia”  z Chrystusem i w Chrystusie.   
 

WIELKA NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA- 2021 

Nasza wiara opiera się na świadectwie ludzi, którzy widzieli Zmartwychwstałego. Pokolenia, która po nas przyjdą, 
żyć będą wiarą wyznawaną przez nas i poświadczoną świadectwem naszych czynów, że Chrystus prawdziwie 
zmartwychwstał. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki. Alleluja! Dziś, Jednorodzony Syn Boży pokonał 
śmierć i otworzył nam bramy życia wiecznego. Niech nasze świętowanie odnowi nas duchowo, abyśmy mogli 
zmartwychwstać do nowego życia w światłości. Wysłuchaliśmy świadectwa jakie Kościół Apostolski dawał o 
Jezusie Chrystusie. W centrum znajduje się świadectwo o Śmierci i Zmartwychwstaniu Jezusa „Bóg Go wskrzesił 
trzeciego dnia...” Na tym świadectwie opiera sie nasza wiara i nasza nadzieja. Jezus żyje! Bóg ustanowił Go Sędzią 
nad żywymi i umarłymi. Także, On jest Zbawicielem: „Kto w Niego wierzy, będzie żył...” Dziś, zachęcamy się 
wzajemnie słowami: „W tym dniu wspaniałym wszyscy się radujmy”. Dziękujmy Panu, bo jest dobry. Prawica Pana 
moc okazała i jest to cudem w naszych oczach. Dążcie tam, gdzie jest Chrystus. Wieczne życie Jezusa jest wyjęte 
spod władzy śmierci. On jest naszym życie. O Panie, Ty jesteś Drogą; Ty jesteś Prawdą; Ty jesteś Życiem świata. Ty 
nadajesz naszemu życiu sens i wielkość. „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, Ten sam także na wieki”. On to gładzi 
grzechy świata. Trzeba nam wyrzucić stary kwas tzn. grzech, musi być z naszego życia usuwany. Wielka Niedziela 
Zmartwychwstania to dzień nowego początku. Dzień Pański, Dzień święty... każda niedziela jest Pamiątką 
Zmartwychwstania, a dziś szczególnie wierni składają uwielbień swych dary...  Zmartwychwstał już Chrystus, Pan 
mój i nadzieja... Wiemy, że ten cud prawdziwy... i błagamy: Bądź nam miłościwy. W dzisiejszej Ewangelii 
odnajdujemy najważniejsze elementy Mszy św. : Liturgię Słowa Bożego i Liturgię Eucharystyczną: Uczniowie 
słuchają jak Jezus „wykłada Pisma”, potem uczestniczą w„łamaniu chleba” 
Dziś także możemy się spotkać ze Zmartwychwstałym Panem, poprzez udział w Mszy świętej , w Liturgii Słowa i w 
Liturgii Eucharystycznej. Każda Msza św. przeżywana z czystym sercem odradza uczestników do nowego życia i 
nieustannie umacnia, karmi serca wiernych Słowem Chrystusa. Obchodzimy nasze święto w szczerej radości i 
niech świętowanie udziela nam nowego życia i prowadzi nas chwały zmartwychwstania. Dziś niebo zabrzmialo 
weselem i ziemia śpiewa radośnie, a piękło jęczy w udręce, bo Chrystus opuścił mroki żałobne, pokruszył piekła 
kajdany i nas wskrzeszonych Jego mocą do swego przyłącza orszaku. Przez Jego imię otrzymujemy odpuszczenie 
grzechów.  On Zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia, „zgodnie z Pismem” i ukazał się Kefasowi, a potem 
Dwunastu.   
On będąc bogatym w Miłosierdzie, przez wielką swą Miłość, jaką nas umiłował, zachęca nas, abyśmy i my wkroczyli 
w nowe życie ... ku chwale Ojca. Dziś trzeba, abyście zbliżyli się do miejsca, gdzie Pan był pogrzebany. „Nie bójcie 
się, idźcie i oznajmijcie moim braciom: Niech idą do Galilei tam Mnie zobaczą.” Teraz jesteśmy na Świętej Uczcie 
Baranka, odziany w szaty zbawienia śpiewamy ku czci Chrystusa, który nas karmi swoim Ciałem, abyśmy odtąd żyli 
dla Boga. Wiemy i wierzymy, że idziesz po między nami Panie i słuchasz słów, myśli i pytań  zrodzonych z lęku 
przed jutrem pełnym tajemnicy. A dziś, proszę idźcie z pośpiechem do swoich i powiedzcie im, że Pan 
zmartwychwstał! Powiedzcie im, aby przestrzegali zobowiązań płynących z sakramentu, który z wiarą przyjęli.   

ŻYCZENIA 

Zdumiewająca jest siła Wielkie Nocy! z przewin obmywa, przyraca niewinność upadłym, a radość 
smutny. Co więcej, Ona rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi. Pamiętajcie, że 
Chrystus przyszedł do uczniów mimo drzwi zamkniętych. Niech Zmartwychwstały Pan przyjdzie do 
Waszych serc i je ożywi oraz motywuje do Nowego, szlachetniejszego życia. Niech Wam błogosławi i 
niech Was strzeże. Niech zwróci ku Wam swoją ojcowską twarz i obdarzy pokojem. Obyśmy odnaleźli 
nasze szczęście w bezwarunkowej miłości jeden drugiego.  Alleluja! -   fr. be jay 
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