
Dear Friends, 

It is very difficult for me to celebrate Easter without all of you present, and I am saddened by the fact 
that we can’t personally wish each other Happy Easter. Still, I want to extend to all of you my greeting: 
A Blessed Easter! A Happy Easter! A Healthy Easter! 

A popular phrase tells us, "Good things come to those who wait." That was surely the case for Mary 
Magdalene. She became the first person to see the risen Jesus. 

The Easter Gospel recounts the discovery that Jesus is risen. Peter and John see that Jesus’ bindings are on the ground 
and the burial cloth is folded and laid on the bench. After considering all this evidence, they go home.  But Mary stays 
alone at the tomb. She encounters two angels who speak to her and then sees the man standing before her. At first 
she does not know who He is, but when He speaks her name, she instantly recognizes Him. 

This part of the Gospel reading is filled with great teachings. It  reminds us that we must love Jesus and be willing to 
wait patiently for Him. We must be willing to discover Him appearing to us through others. We must be open to find 
Him in ways that we have not imagined in our own limited expec-
tations. We must long to hear Him speak our name. 

As individuals, and as a community, the risen Jesus once more  
invites us to hear Him speaking to us. Our entire staff wishes you 
and your families the special peace of Easter. 

Happy Easter! 

Fr. Kris 

 ___________________________________ 

 

Święty Paweł napisał: 

„Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara 
i daremny byłby nasz trud”, bo dopiero ta Prawda o 
„Zmartwychwstałym” nadaje sens naszemu życiu. Ona pozwala 
nam pomimo różnych przeciwności wierzyć mocno, „że Chrystus 
zmartwychwstał jako pierwszy i my z Nim zmartwychwstaniemy”. 

Drodzy parafianie: 

Bardzo trudno jest mi przeżywać te święta Zmartwychwstania bez 
was, trudno jest odprawiać mszę świętą w pustym kościele i nie 
mieć możliwości złożenia Wam życzeń osobiście, ale mimo tego z 
okazji Świąt Zmartwychwstania Chrystusa Pana składam wszystkim Wam gorące i szczere życzenia, aby Chrystus 
Zmartwychwstały był zawsze naszą siłą, naszą nadzieją, naszą miłością, naszym życiem i naszą Paschą. Niech ta moc, 
płynąca z Jego Zmartwychwstałego Serca rozpala nasze codzienne życie, obejmuje wszystkie troski rodzinne, pomaga w 
pracy zawodowej i tak prowadzi, abyśmy w każdej chwili naszego życia i w każdym działaniu czuli i ufali, że Bóg jeden 
jest naszym prawdziwym życiem, gdyż jest Bogiem żywych, a nie umarłych.  

Niech te święta, mimo tego, że inne, że mniej radosne, będą tak właśnie przeżywane i pomogą na nowo odkryć, że Bóg 
jest zawsze z nami a Matka Boża Pocieszenia niech nas zawsze otacza swoją opieką i orędownictwem. 

Ks. Krzysztof 
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