
Po drugie, zmartwychwstanie Jezusa jest świadectwem tego, że zmartwychwstanie 

jest także udziałem ludzi, stanowiąc podstawę wiary chrześcijańskiej. Inaczej aniżeli 

w innych religiach, gdyż tylko chrześcijaństwo posiada tego, który przemienia śmierć 

i obiecuje, że Jego naśladowcy także tego doświadczą. Wszystkie inne religie są 

wynalazkiem człowieka lub proroka, których koniec nadchodził wraz z śmiercią 

przywódcy. Podobnie jak i inni chrześcijanie, doznajemy pocieszenia wiedząc, że Bóg 

stał się człowiekiem, umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał trzeciego dnia. Grób 

nie mógł Go powstrzymać. Żyje dzisiaj i zasiada po prawicy Ojca w niebie. 

 

W 1 liście do Koryntian, w 15 rozdziale, Paweł w szczegółach opisuje znaczenie 

zmartwychwstania Chrystusa. Niektórzy wierzący w Koryncie nie wierzyli w 

zmartwychwstanie umarłych, dlatego Paweł w całym tym rozdziale podaje sześć 

przerażających konsekwencji niewiary w zmartwychwstanie: 1) nauczanie Chrystusa 

byłoby daremne (werset 14); 2) wiara w Chrystusa byłaby daremna (werset 14); 3) 

wszyscy świadkowie i nauczyciele głoszący o zmartwychwstaniu byliby kłamcami 

(werset 15); 4) nikt nie byłby wykupiony z grzechu (werset 17); 5) wszyscy, którzy 

zasnęli w Chrystusie poginęliby (werset 18); i 6) chrześcijanie, gdyby tylko w 

doczesnym życiu pokładali nadzieję, to ze wszystkich ludzi, byliby najbardziej 

pożałowania godni (werset 19). A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i 

„jest pierwszym zwiastunem tych, którzy zasnęli” (werset 20), zapewniając że 

również i my podążymy za Nim doświadczając zmartwychwstania. 

 

Natchnione Słowo Boże zapewnia o zmartwychwstaniu wierzącego, przy ponownym 

przyjściu Jezusa Chrystusa, który Pochwyci Swoje Ciało (Kościół). Ta nadzieja i 

pewność wyrażona jest we wspaniałej pieśni pochwalnej, spisanej przez Pawła w 1 

liście do Koryntian 15.55: „Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o 

śmierci, żądło twoje?” 

 

Jak te wszystkie przytoczone wersety odwołują się do zmartwychwstania? Paweł 

odpowiada, „...że trud wasz nie jest daremny w Panu” (werset 58). Przypomina nam 

również, że ze względu na to, iż wiemy że zmartwychwstaniemy do nowego życia, to 

możemy cierpieć prześladowania i narażać się na niebezpieczeństwa dla imienia 

Chrystusa (wersety 29-31), tak jak On to czynił. Możemy iść za przykładem tysięcy 

prześladowanych chrześcijan, którzy w każdym okresie historii, byli gotowi 

poświęcić swoje życie doczesne dla życia wiecznego (przy zmartwychwstaniu). 

 

Zmartwychwstanie jest triumfem i wielkim zwycięstwem dla każdego chrześcijanina. 

Jezus Chrystus umarł, został pochowany i powstał z martwych trzeciego dnia, jak 

mówi Pismo Święte. I ponownie przyjdzie! Albowiem Bóg przez Jezusa przywiedzie 

z nim tych, którzy zasnęli. A ci, którzy pozostaną przy życiu aż do przyjścia Pana, 

zostaną przemienieni i otrzymają nowe, ‘uwielbione ciała’ (1 Tesaloniczan 4.13-18). 

Dlaczego zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest takie ważne dla naszego 

zbawienia? Wskazuje, że Bóg przyjął ofiarę Jezusa za nas. Pokazuje, że Bóg ma moc, 

aby wzbudzić nas z martwych. Zatem gwarantuje wszystkim, którzy wierzą w 

Chrystusa, że nie pozostaną martwi, lecz powstaną do życia wiecznego. To jest nasza 

błogosławiona nadzieja. 
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III NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 

Rada Polskiego Apostolatu: 
Prezes:             Maryla          

                         Adamczyk 
Vice-prezes:     Wiktor Błach 

Sekretarz:         Wanda Komor 

Katechizacja:   Elżbieta            

           Rutkowska 

                         Lidia Błach 

                         Michał      

                        Adamczyk 

webside           Grzegorz         

                        Kwiatkowski 

Msze święte: 
Każdej niedzieli o 14:00 

St. Marguerita d'Youville, 
85 Gloster Rd. 
Lawrenceville, GA 30044 
 
Pierwsza i Druga niedziela  
miesiąca o godz. 19:00 

"Mary Our Queen" 
6260 The Corners Parkway, 
Norcross, GA 30092 
 
Spowiedź święta: 30 minut 
przed każdą Mszą świętą. 

 

http://www.pcaaa.org/index.html


Biuletyn: 19 kwietnia 2015 
III Niedziela Wielkanocna 

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma, 
niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz. 

 
"To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy 
byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co 

napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w 
Psalmach". 

 
 

****************************************************************************************************************** 

Intencje Mszalne 
 
Niedziela, 19 kwietnia 2015  
Md'Y - 2:00pm + Janina Borek w 10-ta rocznica śmierci. ++ Anna, 
Michał, Maria Czosnowski, +Janina Szablowska. 
Niedziela, 26 kwietnia 2015 
Md'Y - 2:00pm + Katarzyna, Ludwik, Marian Pawelec; 
+Józef Zochowski w rocznicę śmierci. 
Piątek, 1 maja 2015  
Md'Y - 9:00pm + Zofia Wróblewska. 
Niedziela, 3 maja 2015  
Md'Y - 2:00pm - **Dziękczynna za wielość łask z prośbą o zdrowie, 
Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Częstochowskiej z okazji 
rocznicy urodzin Ewy Różak. 
**O Boże błogosławieństwo z okazji rocznicy urodzin dla Magdaleny 
Szymonik. 
**Z podziękowaniem dla Matki Bożej za Jej opiekę, z prośbą o dalsze 
łaski dla Jana w 15 rocznicę urodzin. 
MoQ - 7:00pm - 
Niedziela, 10 maja 2015 

Md'Y - 2:00pm - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Karolinki z 
okazji 6-tej rocznicy urodzin. 
MoQ - 7:00pm - 

OGŁOSZENIA 
1. Trawamy w Roku Jubileuszowym celebrując 25-tą rocznicę powstania 

naszej wspólnoty i z czasem utworzenia Polskiego Apostolatu. Zachęcam 

wszystkich do znalezienia czasu na prywatną adorację Najświętszego 

Sakramentu w kaplicy wieczysej adoracji. W kaplicy znajdują się relikwie św. 

Jana Pawła II, patrona naszego Apostolatu. Przed obliczem Chrystusa 

ukrytego w Najświętszym Sakramencie za wstawiennictwem św. Jana Pawła 

II proszę o modlitwę w intencji naszej wspólnoty, naszego Apostolatu. 

 

2. Zmiana Tajemnic Różańcowych - p. Teresa Wór. 

3. Spotkanie z młodzieżą po Mszy Świętej.  

 

Komentarz do Ewangelii 
    Niedziela, 19 kwietnia 2015 

    „Uczniowie opowiadali, co ich  
    spotkało w drodze, i jak poznali  

    Jezusa przy łamaniu chleba.” Łk 
    24,35 
 

    Uczniowie poznali Pana po łamaniu 
    chleba. A jakie jest moje poznanie 

    Jezusa. Gdzie Go odnajduję? Czy 
    Eucharystia jest zawsze spotkaniem 
    ze Zmartwychwstałym. Święty Jan 

    Paweł II w Liście Apostolskim Dies 
Domini pisał: Oby ludzie trzeciego tysiąclecia, spotykając się 

w każdą niedzielę z Kościołem radośnie świętującym 
tajemnice, z której czerpie całe swoje życie, mogli spotykać 

samego zmartwychwstałego Chrystusa.  
Czy ja Go tam spotykam? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dlaczego zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest ważne? 

 

Zmartwychwstanie Jezusa jest ważne z kilku powodów. Po pierwsze świadczy o 

ogromnej mocy samego Boga. Wiara w zmartwychwstania jest wiarą w samego Boga. 

Jeśli Bóg istnieje i jeśli jest Stworzycielem całego wszechświata, nad którym ma 

władzę, to ma także moc do wzbudzenia z martwych. Gdyby nie miał takiej mocy, to 

nie byłby Bogiem godnym naszej wiary i uwielbienia. Tylko Ten, który stworzył 

życie, potrafi wzbudzić z martwych i tylko On jest w stanie odwrócić skażenie, jakim 

jest śmierć. 

 


