
                     Easter Sunday - April 16, 2017 

Happy Easter!  
 

There is breaking news! Jesus has risen from the dead! We hear all sorts of news every day but 

there is one news item more important than all others – Jesus' resurrection - and yet we do not hear 

much about Jesus’ resurrection in the media news. We have studied history and there are various 

different interpretations of history but like media news most of them miss the most important event 

of history, Jesus’ resurrection.  

 

The empty tomb in our Gospel today (John 20:1-9) tells us the body of Jesus was not there. Where 

was he? He appeared many times to his apostles and disciples during the next days. Those who 

come to daily Mass this week will enjoy a real treat as they listen to a different account of his 

resurrection every day.  When you throw a stone into a pond, the ripples from the impact spread 

out and out, and during the next seven weeks we will see the impact of Jesus’ resurrection 

spreading out more and more as we listen to excerpts of the Acts of the Apostles every day.  

 

We see Jesus’ resurrection symbolized by the Paschal Candle lit during every Mass throughout 

these next fifty days until Pentecost. It was first lit last night during the Easter Vigil symbolizing 

Jesus’ resurrection. Since no one else has risen, Jesus’ words are the most important words of all 

time in the whole world. So anyone looking for answers to questions about life and the meaning 

of life ought to look to Jesus’ words for the answer. Listen to Him! 

 

Last Collection:  April 8/9:  $ 1,522.  Diocese Assessment: $ 647. Thank you for your generosity!  

Second Collections in April: 23rd – Campaign for Human Development; 30th – Maintenance.  

20/20 Dinner is scheduled for April 22nd at 7:00 PM   

 
Please Pray for the health of the sick: Bette Kuertich, Gloria Bednar, Kristyn Kalwa, Barbara Tyburska,  

Jeffery Leonard, Barbara Giordano, and Zofia Gozdalska. 

 

Mass Intentions: 

EASTER SUNDAY Apr 16th 6:00 AM Resurrection Mass in Polish; MSZA REZUREKCYJNA                    

Z PROCESJĄ  

9:00 AM For Parishioners 

10:30  AM  O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Rysi i Jej męża Zbigniewa 

Mon. April 17th 7:30 PM Special Intention.  Pon. Wielkanocny - Msza Św. po polsku 

Tue. Apr 18th  7:30 AM  For the health of B and S.  

Wed. Apr 19th 7:30 AM Special Intention 

Thu. Apr 20th  7:30 AM For God’s blessing in the work of S. 

Fri Apr 21st 7:30 AM   Special Intention 

Sat. Apr. 22nd 5:00 PM  + Veronica Paley, req. by Bindas Family 

Sun. Apr.23rd  9:00 AM + Rosi Kietlin, req. Slovak Cathplic Sokol, Assembly 24 

10:30 AM: 1) + Helena Pikowska, zam. Mąż z Synami 

2) Antonina i Jan Soból oraz + Bronisława i Henryk Giec, zam. Córka z Mężem 
 

                              Please remember our parish in your will.       



 Chrystus Zmartwychwstał  Alleluja! Alleluja! -16 Kwiet., 2017 

Wesołych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego! 

Zmartwychwstanie jest istotą chrześcijańskiej wiary. Jezus sam powiedział, że za trzy dni zostanie 

wskrzeszony. Z drugiej strony, jeżeli Jezus rzeczywiście powstał z martwych, wszystko, co 

powiedział, jest prawdą i możemy być pewni, że po śmierci jest życie.  

 

Istnieje wielka liczba dowodów na zmartwychwstanie. Dla których, którzy studiowali Biblię              

i zagadnienie zmartwychwstania Pana nia ma  żadnych wątpliwości, że jest ono prawdą. 

Uczniowie Jezusa najpierw Go opuścili, a nawet zaparli się Jezusa przed Jego procesem 

publicznym; a po Jego śmierci byli przestraszeni i pełni obaw. Nie oczekiwali, że Jezus 

zmartwychwstanie. A jednak, po Jego zmartwychwstaniu i tym, co wydarzyło się w Dniu 

Pięćdziesiątnicy – Zesłania Ducha Świetego, ci sami przestraszeni i zawiedzeni ludzi zostali 

przemienieni mocą zmartwychwstałego Chrystusa. W Jego imieniu, uczniowie dokonali rewolucji 

na skalę świata. Wielu zginęło za swoją wiarę, inni byli okrutnie prześladowani. Ich odważne 

zachowanie nie miałoby najmniejszego sensu, gdyby nie ich przekonanie, że Jezus Chrystus 

naprawdę powstał z martwych.  

 

Oto niektóre wypowiedzi Jezusa o swoim zmartwychwstaniu:  "Odtąd zaczął Jezus wskazywać 

swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów,            

i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie." (Mt 16:21);  

 

 "Potem wziął Dwunastu i powiedział do nich:? Oto idziemy do Jerozolimy i spełni się wszystko, 

co napisali prorocy o Synu Człowieczym. Zostanie wydany w ręce pogan, będzie wyszydzony, 

zelżony i opluty; ubiczują Go i zabiją, a trzeciego dnia zmartwychwstanie?." (ŁK 18:31-33). 
 

Jezus rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do 

mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym! (...) Błogosławieni, którzy nie widzieli,           

a uwierzyli." (J 20:29) 

 
Taca z ostatniego weekendu: 8/9 kwietnia: $ 1,522. Podatek na Diecezję: 647.  Dziękujemy za 

hojność!   

 

Druga taca w kwietniu:  23 – na Rozwój Ludów; 30 – na utrzymanie budynków parafialnych  

 

Obiad 20/20 będzie 22 kwietnia o 7:00 wieczorem. 

 

Polska Szkoła  Zajęcia odbywają się w każdą sobotę od 9 rano do 13-tej.  Prosimy o zapisy na 

rok 2017/2018 (973) 796-6783. 

 

   

Hall for Rent/Sala do Wynajecia 

-  Weddings         -                Zabawy 

         -  Parties              -                Uroczystosci 



 


