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BIULETYN DLA DZIECI
POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ
W ANGLII I WALII

Dz 10,34a.37-43 Świadectwo Piotra o
zmartwychwstaniu
W tym dniu wspaniałym
Psalm responsoryjny:
wszyscy się weselmy.
Drugie czytanie:
Kol 3, 1-4 Dążcie tam, gdzie jest Chrystus
J 20,1-9 Apostołowie przy grobie
Ewangelia:
Zmartwychwstałego
Pierwsze czytanie:

Antoneta-Anna Bednarek
„ Zmartwychwstanie Pana „
W wielkanocny poranek
Anioły na swych harfach grają
Radosne dźwięki płyną
By ogłosić światu
Że powstał z martwych
Ten, który za nas zginął
Ten, który za nasze niegodziwości
Szedł drogą cierpienia
Ten, który przelał krew niewinną
Za nasze przewinienia
Kaci Go torturowali
Okrutną śmierć zgotowali
Do krzyża przybili
Naśmiewali się, lżyli
Ale oto nadszedł radosny poranek
Jezus zmartwychwstał
A rany mu zadane
I śmierć Jego
Potrzebne były do zbawienia naszego
Alleluja, zmartwychwstał Pan
Alleluja, zbawienie nam dał
Wraz z anielskimi chórami
Sercem całym
Głosimy Bożą chwałę
Alleluja! Alleluja!
Zmartwychwstał Boży Syn
Odkupiciel naszych win
Zmartwychwstał jak przepowiadano
Alleluja! Alleluja!
Zmartwychwstał jak w księgach
zapisano
Alleluja! Alleluja!

MODLITWA
TYGODNIA
Panie Jezu Chryste,
Zasiądź między nami
przy stole wielkanocnym, udziel
nam radości Twego Zmartwychwstania, niech się okażemy
Twoimi uczniami, a stół nasz
niech będzie znakiem pojednania i wzajemnej życzliwości.
Amen.

PUSTY GRÓB JEZUSA
Już są przed grobem! Piotr wszedł do środka,
lecz niespodzianka miła go spotka,
bo w grobie tylko umarli leżą,
a ten jest pusty! Teraz uwierzą?
Tak! Wierzą! Wreszcie się przekonali,
że Syna Boga naprawdę znali,
bo tylko płótno w grobie zostało,
którym okryto Jezusa ciało…
Bardzo się cieszą, że Jezus ożył
i bramy Nieba ludziom
otworzył!
Teraz już innym będą mówili

o wszystkim, czego się nauczyli.

Pascha jest świętem hebrajskim, które przypomina o tym, ze Izraelici zostali
wyzwoleni z niewoli egipskiej.
Według starej tradycji Izraelici od bardzo dawna obchodzili to święto każdej wiosny,
jedząc przy tym pieczonego baranka, przaśny chleb (przaśny— to znaczy
niekwaszony) i gorzkie zioła.
Wielkanoc, czyli Pascha chrześcijańska, to święto obchodzone na pamiątkę
zmartwychwstania Jezusa. Jezus bardzo dużo cierpiał, potem umarł na krzyżu, aż
wreszcie zmartwychwstał i nadal żyje! Jezus zmartwychwstał jest nowa Pascha—
uwalnia nas z niewoli naszych grzechów i śmierci.
W czasie swojego życia często mówili o miłości Boga wobec nas i uczył widzieć Go w
oczach ludzi, dzieci, w kolorach przyrody, w niebie, w tym, co jest piękne … Potem
ukazał się swoim przyjaciołom — wrócił do nich, by mówić im o przebaczeniu, o
przyjaźni i miłości. Powiedział im tak: „Nie bójcie Się. Ja będę z wami na zawsze.
Idźcie i opowiadajcie wszystkim Dobrą Nowinę”.
I tak apostołowie, pełni entuzjazmu i radości, wyruszyli i nieśli całemu światu to,
czego ich nauczył Jezus. Przede wszystkim głosili Dobrą Nowinę — opowiadali
wszystkim, że on zmartwychwstał, że on możemy spotkać się z Nim w każdą niedziele
w Eucharystii i że on nigdy nas nie zostawi.

Jezus zmartwychwstał!
Jezus jest z nami!
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