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Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:

BIULETYN DLA DZIECI
POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ
W ANGLII I WALII

Dz 10,34a.37-43 Świadectwo Piotra o
zmartwychwstaniu
W tym dniu wspaniałym wszyscy się
weselmy.

Drugie czytanie:

Kol 3, 1-4 Dążcie tam, gdzie jest Chrystus

Ewangelia:

J 20,1-9 Apostołowie przy grobie

WIELKANOCNA NIEDZIELA =
ZWYCIĘSTWO NAD ŚMIERCIĄ

GRÓB
JEZUSA
JEST
PUSTY
Piotr i Jan są podnieceni. Biegną najszybciej jak mogą.
Ale dlaczego tak się spieszą do grobu Jezusa?
Usłyszeli, że Jezus zmartwychwstał. Czy ty też nie
biegłbyś tak szybko, żeby zobaczyć czy to prawda? Ale
ty nie musisz już szybko biec, aby się o tym przekonać.
Ci mężowie widzieli Jezusa znów żywego! Inni ludzie
też. My wiemy więc, że Jezus powrócił do życia.
Powiedzieli nam o tym ci mężowie i ich przyjaciele,
którzy Go widzieli. Są to ludzie, którym można
wierzyć. Czy cieszysz się, że Jezus został wskrzeszony
do życia? Teraz wiemy, że my również powstaniemy
pewnego dnia z martwych do nowego życia.
Odpowiedz na pytania:
1. Czemu ci mężczyźni biegną do grobu?
2. Czy znajdują w nim ciało Jezusa?
3. Dlaczego nie? Co się stało?
4. Czy cieszysz się, że Jezus żyje?
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= WEZWANIE DO MODLITWY

MODLITWA PRZY
GROBIE PAŃSKIM
Panie Jezu! Tak bardzo
pragnę Ci dziękować za
to, że powstałeś z
martwych i zwyciężyłeś
grzech, szatana oraz
śmierć. Twój grób na
zawsze pozostał pusty, a
Ty prawdziwie
zmartwychwstałeś i
żyjesz wśród nas.
Dopomóż mi, proszę,
zwyciężyć wszystko co
jest złe, abym Cię nigdy
nie zasmucił. Bądź ze
mną przez wszystkie dni,
niech czuję Twą bliskość
w każdej chwili, abym
zawsze pogodnie i mężnie
wyznawał, że
jestem
Twoim
uczniem.
Amen.

SYMBOLE WIELKANOCNE
PUSTY GRÓB—W Wielki Piątek w każdym
kościele pojawia się grób z figurą zdjętego z
krzyża Pana Jezusa. W Wielką Niedzielę, czyli w Niedzielę Wielkanocną, figura
Chrystusa jest zasłania delikatną tkaniną na znak tego, że nie ma Go już w
grobie, bo zmartwychwstał.
GRÓB PAŃSKI W JEROZOLIMIE—Prawdziwy grób Pana
Jezusa, czyli ten, w którym naprawdę było złożone Jego ciało,
znajduje się w Jerozolimie w bazylice Grobu i Zmartwychwstania
Pańskiego. Każdego dnia przybywają tam rzesze pielgrzymów i
turystów. Grób w Jerozolimie był milczącym świadkiem tego, jak
Chrystus powstał z martwych.
BARANEK—Jan Chrzciciel, czyli prorok przygotowujący świat na pierwsze
przyjście Chrystusa, mówił, że Jezus to „Baranek Boży, który gładzi
grzechy świata.” Chrystus, zmartwychwstając, zgładził nasze grzechy,
dlatego baranek z czerwoną chorągiewką jest symbolem Jego męki, śmierci,
ale przede wszystkim zmartwychwstania.
PALMA ZWYCIĘSTWA—Liście palmowe są w chrześcijaństwie
symbolem zwycięstwa. W okolicznościach świąt wielkanocnych pojawia się
jako znaki zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. W Polsce nie mamy
niestety drzew palmowych i dlatego zastępujemy je palmami ludowymi,
ręcznie wykonanymi, zwykle bardzo kolorowymi lub baziami, czyli
gałązkami kwitnącej wierzby.
KURCZACZKI—Małe żółciutkie kurczaczki (w ogóle pisklęta),
których pełno na wielkanocnych pocztówkach i wystawach
sklepowych, są symbolem nowego życia. Bo Chrystus,
zmartwychwstając, podarował nam nowe życie.
JAJKA WIELKANOCNE, PISANKI—Także życie
wielkanocne, często piękne dekorowane, są symbolami nowego życia.
O ile kurczaczki już się wykluły i istnieją jako nowe życie, o tyle
jajko jest czymś, co to nowe życie zawiera, co je zapowiada.
ZAJĄC—Pojawienie się zająca wśród symboli
Wielkanocny zawdzięczamy ponoć Sw. Augustynowi z Hippony.
Święty ten, zainspirowany Psalmem 103, widział zające jako symbol
grzeszników. W psalmie tym mowa jest o skalnych grotach, w których
chronią się zwierzęta. Skała—jak tłumaczył św. Augustyn—jest
symbolem Chrystusa, a zające, które chronią się pośród nich, są
obrazem grzeszników chroniących się pod opieką Chrystusa. A
ponieważ na krzyżu Chrystus umarł za grzeszników, zające—rzec by
można—wskoczyły do grona symboli świąt wielkanocnych.
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