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Modlitwa: 

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed Swoją Męką i Śmiercią poleciłeś uczniom 

przygotować paschalną wieczerzę; w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie 

dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do jedenastu 

Apostołów, by spożyć z nimi posiłek. Prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją 

obecność w naszej rodzinie podczas świątecznych posiłków w dzień Twojego zwycięstwa, 

abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Który żyjesz i 

królujesz na wieki wieków. Amen. 

Pieśni na dziś (#w Abba Ojcze):                                 Czytania na dziś: 

Wejście –Wisi na krzyżu #432                         I - Z księgi pror. Izajasza  43-16-21     

Ofiarowanie –W krzyżu cierpienie #433    II – Z listu Pawła Apost. do  Filipian  3:18-14  

Komunia – Ogrodzie Oliwny  #408                               Psalm: Ps 126(125):1-2ab, 2cd i 4,5,6  

Zakończenie – O Boże, O Boże  #405    Ewangelia: Wg. Św. Jana  8:1-11   

 

                       

Malowanie Jajek i Ubieranie Palm Wielkanocnych 

27 Marca  - w sobotę (przed Niedzielą Palmową )  o godzinie 2:00 po południu, w przykościelnej 

salce (w Kościele Św. Jana) gdzie zawsze mamy poczęstunek po mszy - będziemy ubierać palmy 

i malować jajka (metodą woskową). 

Zapraszamy serdecznie dorosłych i dzieci. Sprzęt i produkty do pracy zapewnia PMK.  

Dodatkowych informacji może udzielić Krystyna Zawada (tel. 756-0587).  

Znanym powszechnie i pielęgnowanym niemalże w każdej rodzinie 

chrześcijańskiej jest zwyczaj przygotowywania na Wielkanoc kolorowych jaj 

zwanych pisankami i kraszankami. Pisanki to kolorowe i zdobione. różnymi 

wzorami oraz napisami jaja, zazwyczaj kurze. Kraszanki to jaja malowane 

zazwyczaj w jednym kolorze bez ozdobnych wzorów i napisów.Znane są również 

kolorowe i zdobione wydmuszki, które zawiesza się na wiosennej gałązce i 

umieszcza jako dekorację wielkanocną w wazonie. Zwyczaje religijne związane z 

jajkiem, posiadającym bardzo bogatą symbolikę w kulturze 

przedchrześcijańskiej, weszły do obrzędowości chrześcijańskiej dopiero w 

połowie średniowiecza. 

 

Gorzkie Żale 

Przypominamy Panstwu, że w każdą sobotę aż do Wielkanocy, o godz. 18:00  w kościele Św. Jana (Lamar) odbywają 

się - Gorzkie Żale - popularne w Polsce nabożeństwo pasyjne, połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. 

Wszystkich chętnych bardzo serdecznie zapraszamy do uczestnictwa ! 

 

Wielkanocna Spowiedź Święta 

W każdą sobotę (z wyjątkiem Świętej Soboty - 3 kwietnia) w kościele Św. Jana przed rozpoczęciem oraz  

bezpośrednio po Gorzkich Żalach jest możliwość dla wszystkich chętnych do przystąpienia do spowiedzi. Istnieje 

również  możlliwość umówienia się telefoniczne z którymkolwiek z Księży na spowiedź w pozostałe dni.  
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Msza Św. Krzyżma (30 marca w katedrze przy ul. Central) 

Ksiądz Kazimierz zaprasza serdecznie do udzaiłu we mszy św. celebrowanej przez Biskupa, 30 marca w IC (ul. 

Central ) o godz. 19:00. Ta Msza Św. jest szczególną manifestacją jedności Kościoła, ukazuje pełnię władzy 

kapłańskiej Biskupa i jedności z nim wszystkich kapłanów.  Poświęconych olejów używa się do niektórych 

sakramentów (krzyżmo: do chrztu, bierzmowania i kapłaństwa; olej chorych: do sakramentu namaszczenia chorych) 

oraz do różnych poświęceń dokonywanych przez biskupa (poświęcenie kościoła, ołtarza i in.). W znaczeniu biblijnym 

olej jest symbolem mocy Bożej, namaszczenia przez Ducha Świętego, zdrowia i radości.  

 

Kwiaty oraz Budowa Grobu Chrystusowego   
Chętnych do pomocy w przygotowaniu i dekoracji Grobu Chrystusa zapraszamy we środę, 31 marca o godz. 18:00 do 

kościoła Św. Jana. Będziemy wdzięczni za datki pieniężne na kwiaty do dekoracji kościoła oraz grobu. Prosimy 

również o  udostępnienie kwiatów doniczkowych lub ofiarowanie świeżych 

kwiatów. Ofiary  i zgłoszenia przyjmuje Krystyna Zawada lub Zofia Schmidt.   

Serdeczne Bóg Zapłać za pomoc i dobre serce ! 

 

 

Święcenie Wielkanocnych Pokarmów ”Święconka” 

Tradycyjna polska „Święconka” odbędzie się w sobotę, 3go kwietnia, o 

godz.13-stej w kościele Św. Jana. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia 

Grobu Chrystusa  i spędzenia kilku chwil na modlitwie i zadumie. 

Po święceniu pokarmów zapraszamy dzieci na „polowanie na jajka”.  Słodka 

nagroda będzie do znalezienia w środku każdego jajka. Ukoronowaniem 

popołudnia będzie  spotkanie przy kawie i cieście. Prosimy o przyniesienie 

wypieku lub owoców na wspólny stół.     

                                                     

Msza Św. Wielkanocna 

Tegoroczna świąteczna Msza Wielkanocna odprawiona będzie w niedzielę, 4go kwietnia  o godz. 8:00 rano w 

kościele Św. Jana. Bezpośrednio po Mszy św. zapraszamy na wspólne tradycyjne polskie śniadanie wielkanocne oraz 

podzielenie się świeconką. Prosimy o przyniesienie wielkanocnych świątecznych potraw i wypieków na wspólny 

stół.  

Polska Misja Katolicka zapewnia chleb, kiełbasę polską i żurek wielkanocny. 

 

 

  
 

Wielki Post („post jakościowy" i post ścisły) 

Zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego w środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość / 

abstynencja (nie spożywa się pokarmów mięsnych) - czyli tak zwany "post 

jakościowy" i post ścisły (tylko jeden posiłek do syta, dwa mniejsze) - czyli tak zwany 

"post ilościowy". Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. roku 

życia do końca życia. Z przestrzegania postu jakościowego- czyli 

wstrzemięźliwości, zwolnione są osoby chore oraz te, które nie mają możliwości wyboru 

pokarmu (dotyczy punktów zbiorowego żywienia), bądź odbywają podróż. Wyjątek ten 

nie dotyczy postu ilościowego w Środę Popielcową i Wielki Piątek. W szczególnych 

przypadkach, ze słusznych powodów, dyspensy od zachowania postu może udzielić 

proboszcz własny bądź miejsca poszczególnym wiernym, rodzinom lub grupom 

wiernych, nakładając wówczas formę zadośćuczynienia do wypełnienia przez wiernych, 

np. jałmużnę albo modlitwę w intencjach Kościoła. Prawem o poście ścisłym - 

ilościowym - osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia. Wstrzemięźliwość od 

pokarmów mięsnych obowiązuje w każdy piątek Wielkiego Postu, ponad to w Wielki Piątek obowiązuje 

wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych jak równierz post ścisły - ilościowy. 
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Wielki Post trwa 40 dni i rozpoczyna się zawsze w Środę Popielcową. Jej data zależy od daty uroczystości 

Zmartwychwstania Pańskiego. W Środę Popielcową kapłani na znak pokuty i umartwienia posypują nasze głowy 

popiołem. Do dobrego przeżycia tego czasu pomagają nam modlitwa, post i jałmużna. W niedziele Wielkiego Postu 

odprawiane są Gorzkie Żale, a w piątki - nabożeństwa Drogi Krzyżowej. W tym okresie w liturgii nie odmawia się 

hymnu "Chwała na wysokości Bogu", "Ciebie, Boże, chwalimy" oraz aklamacji "Alleluja". 

Wspomnienia obowiązkowe, przypadające w czasie Wielkiego Postu, można obchodzić jedynie jako wspomnienia 

dowolne. W tym czasie obchodzimy ponadto:                                  

 4 marca - święto św. Kazimierza, królewicza  

 19 marca - uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny  

 25 marca - uroczystość Zwiastowania Pańskiego  

Do okresu Wielkiego Postu nie wlicza się sześciu niedziel, będących - jak w ciągu całego roku - bardziej radosnymi 

wspomnieniami Zmartwychwstania. Ostatnia niedziela Wielkiego Postu jest nazywana Niedzielą Męki Pańskiej 

inaczej Niedzielą Palmową. Rozpoczyna ona okres Wielkiego Tygodnia - czasu bezpośrednio poprzedzającego 

Święte Triduum Paschalne - święta Wielkanocne. Wielki Post kończy się w Wielki Czwartek przed sprawowaną 

wieczorem Mszą Wieczerzy Pańskiej. 

    

Pomoc w działalności kościelnej PMK 

Zachęcamy Państwa do zgłaszania swojej bezinteresownej pomocy do wszelkiej działalmości naszego polskiego 

kościoła - PMK. Potrzebujemy chętnych do zbiorowego śpiewu, zbierania tacy, czytań eucharystycznych, 

ministrantów oraz pomocy w zachrystii. Pamietajmy, talent który posiadamy pochodzi od Boga i Jemu należy się 

chwała za to w pracy, modlitwie i pieśni.  

Prosimy o zgłoszenia do Zofii Schmidt lub do księży Kazimierza, ks. Krzysztofa lub ks. Jacka. 

 

Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na mszy 20 lutego wynosiła $141.  Wydatki: za kościół zapłacono $100. Informujemy, że dla Państwa 

wygody na stoliku przy wejściu do kościoła znajdują się koperty (1-zaadresowane  na Polską Misję Katolicką, 2-na 

pomoc polskim seminarzystom).  

Ogłoszenia w Biuletynie 

Przypominamy Państwu, że istnieje możliwość  ogłoszeń reklamowych w naszym biuletynie. Aby zamieścić 

ogłoszenie prosimy o kontakt z Zofią Schmidt (372-5794).  

Zapraszamy wszystkich mających własne firmy do ogłaszania się w naszym biuletynie. 

 

Comiesięczne Życzenia 

Już tradycjnie wspominamy na koniec naszej comiesiecznej mszy wszystkich którzy w bieżącym miesiącu obchodzili 

lub obchodzą swoje urodziny, imieniny, rocznicę ślubu czy też inną ważną uroczystość czy rocznicę. 

Najlepsze życzenia dla wszystkich razem i każdego z osobna – tradycyjnego „Sto Lat” !!! 

 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2010 roku 

 

Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec 

       3-Święconka   

       4-Wielkanoc 

       16- Modlitwa &fim 

1-Koronacja NMP 

22- Msza  Św. (w 

OLPH) & piknik 

6-Troj- języczna msza 

św. 

12- Msza Św. (j. polski) 

10- Msza Św. (j. polski) 



 

W Polsce - Obchody 5 rocznicy śmierci Jana Pawła II 10 kwietnia 

W tym roku rocznica śmierci Jana Pawła II wypada w Wielki Piątek. W związku z tym Msze św. z modlitwą o 

beatyfikację Papieża będą sprawowane 10 kwietnia, w sobotę poprzedzającą Niedzielę Miłosierdzia Bożego.  

Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, kiedy nie jest odprawiana Msza św. Piąta rocznica śmierci Jana Pawła II przypada właśnie 

w Wielki Piątek, 2 kwietnia. Z tego też względu np. w Warszawie Droga Krzyżowa odprawiana na ulicach miasta nawiąże do 

postaci Jana Pawła II. Będzie podczas niej adorowany krucyfiks, który Papież trzymał w dłoniach, uczestnicząc w ostatniej w 

swoim życiu Drodze Krzyżowej, w Wielki Piątek, 25 marca 2005 roku. Procesja tradycyjnie wyruszy spod kościoła 

akademickiego św. Anny. 

Liturgiczne obchody 5. rocznicy śmierci Jana Pawła II będą decyzją Episkopatu sprawowane w sobotę, 10 kwietnia. Jest to 

wigilia Niedzieli Miłosierdzia Bożego, którą dla całego Kościoła ustanowił Jan Paweł II, wypełniając wolę Jezusa przekazaną w 

objawieniach s. Faustynie Kowalskiej. W wielu miejscach będą w tym dniu sprawowane Msze św. z modlitwą o beatyfikację 

Papieża. 

W kwietniu rozpocznie się przygotowanie do uroczystości beatyfikacyjnych Papieża. W każdą drugą niedzielę miesiąca wierni 

będą powracać do nauczania Jana Pawła II. Idea i kolejne etapy tego duchowego przygotowania zostaną przybliżone 25 marca 

podczas konferencji prasowej w Warszawie. 

  

W Memphis - Obchody 5 rocznicy śmierci Jana Pawła II 16 kwietnia 

W piątek, 16go kwietnia, o godz. 18:30 zapraszamy Państwa na wspólną modlitwę w sali St. 

Jude przy kościele St. John (ul. Lamar). W tym dniu rozpoczniemy cykliczne spotkania na 

których będziemy wspólnie próbowali odpowiedzieć na wiele nurtujących nas ptytań 

związanych z dzisiejszym kościołem i wiarą.  Będziemy usiłowali znależć odpowiedzi 

poprzez:  czytanie Biblii, poezji i dostępnych materiałów na tematy religijne (filmy, książki, 

artykuły) oraz dyskusje nad przeczytanym słowem. Pismo Święte to Słowo Boże spisane przez 

ludzi natchnionych Duchem Świętym.                   

Po zakończonej modlitwie zapraszamy Państwa do wspólnego obejrzenia filmu wg. dramatu 

Karola Wojtyły „Przed sklepem jubilera” w realizacji Andrzeja Marii Marczewskiego. 

Medytacja o Sakramencie Małżeństwa, to w istocie swej, przemyślenia Fenomenu Miłości. 

Fenomenu Rozpaczy. Goryczy. "Po drugiej stronie wszystkich naszych miłości, które 

wypełniają nam życie - jest Miłość". To swego rodzaju studium filozoficzne, z którego wynika 

głęboka wiara w człowieka, w miłość, będącą dobrem dostępnym każdemu z nas. Będąca 

jedynym sposobem przezwyciężania samotności. 

Bardzo Serdecznie Zapraszamy !!! 

 


