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         KochaniKochaniKochaniKochani

 W tym świętym czasie gromadzimy się wokół 

Zmartwychwstałego, bo On jest również naszym zmartwychwstaniem. 

W nadprzyrodzony sposób chrześcijanin przez swój chrzest zostaje 

pogrzebany razem z umarłym Chrystusem, aby umrzeć dla grzechu 

i mocą Chrystusowego 

„nowym” człowiekiem. Przez swoje zmartwychwstanie Jezus 

udowodnił, że może nam zapewnić to Życie, którego świat dać nie może. 

Od nas domaga się jedynie mocnej wiary w zmartwychwstanie 

i Zmartwychwstałego. 

 Na te Święta Paschalne życzymy, aby Zwycięzca śmierci, piekła i 

szatana darzył swoim błogosławieństwem

nadzieję ucząc dzielić się ze wszystkimi Miłością, która zawiodła Go na 

krzyż. 

 

  „Chrystus zmartwychwstał jak powiedział radujmy s

  ponieważ króluje na wieki Alleluja.”

 

 

/Ks. Eugeniusz Stelmach

Strzyżowice, Wielkanoc 2009
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W tym świętym czasie gromadzimy się wokół 

Zmartwychwstałego, bo On jest również naszym zmartwychwstaniem. 

W nadprzyrodzony sposób chrześcijanin przez swój chrzest zostaje 

pogrzebany razem z umarłym Chrystusem, aby umrzeć dla grzechu 

i mocą Chrystusowego zmartwychwstania opuścić swój grób i stać się 

„nowym” człowiekiem. Przez swoje zmartwychwstanie Jezus 

udowodnił, że może nam zapewnić to Życie, którego świat dać nie może. 

Od nas domaga się jedynie mocnej wiary w zmartwychwstanie 

 

te Święta Paschalne życzymy, aby Zwycięzca śmierci, piekła i 

szatana darzył swoim błogosławieństwem, pogłębiał wiarę, budził 

nadzieję ucząc dzielić się ze wszystkimi Miłością, która zawiodła Go na 

„Chrystus zmartwychwstał jak powiedział radujmy s

ponieważ króluje na wieki Alleluja.” 

Eugeniusz Stelmach/             /ks. Adam Stelmach

Strzyżowice, Wielkanoc 2009 

 

„Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa             

Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie             

z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei…” (1P 1,3)z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei…” (1P 1,3)z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei…” (1P 1,3)z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei…” (1P 1,3) 

W tym świętym czasie gromadzimy się wokół 

Zmartwychwstałego, bo On jest również naszym zmartwychwstaniem. 

W nadprzyrodzony sposób chrześcijanin przez swój chrzest zostaje 

pogrzebany razem z umarłym Chrystusem, aby umrzeć dla grzechu  
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„nowym” człowiekiem. Przez swoje zmartwychwstanie Jezus 

udowodnił, że może nam zapewnić to Życie, którego świat dać nie może. 

Od nas domaga się jedynie mocnej wiary w zmartwychwstanie  

te Święta Paschalne życzymy, aby Zwycięzca śmierci, piekła i 

pogłębiał wiarę, budził 

nadzieję ucząc dzielić się ze wszystkimi Miłością, która zawiodła Go na 

„Chrystus zmartwychwstał jak powiedział radujmy się wszyscy, 
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