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                  St. John Church, tel: 743-4551        OLPH Church, tel: 754-1204 ext. 303      St. Ann Church, tel: 373-6011  

 
Modlitwa: 

Jezu Nasz Panie, blask Twego Zmartwychwstania rozprasza mroki naszych serc. Obdarz nas 

łaską pokory, byśmy widzieli w prawdzie swoje życie i wielbili Boga Ojca za Jego miłość do nas. 

Chryste nasza Pascho, napełnij nas Twym Duchem Świętym, abyśmy z radością świętowali 

Twoje zwycięstwo nad śmiercią, piekłem i szatanem. Niech nasze życie będzie godne Twojej 

ofiary na krzyżu, zmartwychwstania i otrzymanego zbawienia. Jezus Chrystus zmartwychwstał 

– Prawdziwie Zmartwychwstał  - Alleluja!!! Alleluja!!! 

 

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

Wejście –Zwycięzca śmierci #470                        I - Z Dziejów Apostolskich 10-34; 37-43     

Ofiarowanie –Otrzyjcie już #456     II – Z listu Pawła Apost. do  Kolosan  3:1-4  

Komunia – Wesoły nam dzień  #463                              Psalm: Ps 118(117):1-2, 16-17 i 22-23  

Zakończenie – Wstał Pan Chrystus  #465    Ewangelia: Wg. Św. Jana  20:1-9   

                       

Radosna Nowina 

Święty Jan Vianney, proboszcz z Ars, powiedział na łożu śmierci, że gdyby nawet 

wieczność nie istniała, miałby najgłębsze przekonanie, iż nie wybrał złej drogi, 

wybrawszy miłość. To właśnie o tej Miłości mówią nam dzisiejsze czytania mszalne. 

Właśnie z miłości do nas i dla naszego zbawienia Chrystus tyle za nas i dla nas 

wycierpiał. Radosna wiadomość o Jego Zmartwychwstaniu nie może pozostać w 

ukryciu. Maria Magdalena niesie tą radosną wiadomość do Apostołów - Piotra i Jana; 

także uczniowie z Emaus rozpoznawszy Pana przy łamaniu chleba śpiesznie wracają do 

Jerozolimy aby podzielić się tą radosną nowiną z pozostałymi uczniami Pana - Jezus 

Zmartwychwstał Alleluja!!! Niech naszą odpowiedzią na tą radosną wiadomość bedzie 

wyznanie wiary - Prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja!!! 

Niech nikt i nic nie zagłuszy tego orędzia Radosnej Nowiny, którą powinniśmy 

powtarzać każdego dnia,  

a szczególnie podczas różnorakich trudności, kiedy wszystko wydaje się być stracone.  

 

Tego wszystkiego życzą wszystkim Polakom mieszkającym w diecezji Memphis 

księża: ks. Kazimierz, ks. Krzysztof, ks. Jacek wraz z członkami Rady Polskiej Misji 

Katolickiej w Memphis.  

                                                                Wesołego Alleluja!!!! 

   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.           
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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 !!! 

Nabożeństwo Majowe – 1szy Maj, kościół St. John 

Maj - dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku - to w kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. 

Szczególnie w Polsce gromadzimy się wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i figurach 

przydrożnych żeby wspólnie modlić się do naszej Matki.  

Zapraszamy Państwa do polsko-angielskiego nabożeństwa 1go maja o godz. 16:30 w kościele St. 

John,  połączonego z koronacją figurki Matki Bożej przed kościołem.  

 

Polska Majowa Msza Św. oraz Kościelny Piknik 
Kolejna msza św. odbędzie się 22 maja w kościele Our Lady of Perpetual Help (parafii ks. Krzysztofa) 

przy ul. 8151 Poplar Ave. o godz. 17:45.  Bezpośrednio po mszy odbędzie się piknik na przyległym 

placu kościelnym. PMK zabezpieczy napoje, prosimy o przyniesienie ciasta, ciastek i owoców na wspólny stół. W Polsce 26go 

maja obcodzony jest Dzień Matki , będzie to więc okazja do wspólnego uczczenia tego przepięknego majowego święta. 

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału !!!  

 

Kontakt z Ambasadą RP w Waszyngtonie 

Według informacji przekazanej przez Polish American Society – na podstawie porozumienia z szefem Wydziału 

Konsularnego Ambasady Polskiej, w dniach 15 i 16go maja b.r. będziemy gościć w Memphis konsula Włodzimierza 

Sułgostowskiego. Jednym z celów tej wizyty będzie umżliwienie uregulowania spraw paszportowych (odnowienie 

lub wyrobienie nowego paszportu) a tym samym zaoszczędzenie wyprawy do Waszyngtonu. Tych Państwa, którzy są 

zainteresowani - prosimy o telefon do konsulatu (202) 234-3800 ext. 2201, żeby dowiedzieć się dokładnie jakie 

dokumenty potrzebne będą do sprawnego załatwienia spraw podczas wizyty Konsula w Memphis. Więcej informacji 

na ten temat zostanie zamieszczonych wkrótce na stronie internetowej PAS  www.polishamericansociety.org.  
 

Osoby które chciałyby skorzystać z tej okazji a mają dodatkowe pytania – prosimy o kontakt z Jacekiem 

Dutkiewiczem tel. 385-7333 (lub e-mail  jkdutkie@comcast.net ). 
 

Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na mszy 20 marca wynosiła $146.  Wydatki: za kościół zapłacono $100 + kwiaty do dekoracji 

wielkanocnych (ołtarz & grób Chrystusa) oraz wydatki na śniadanie wielkanocne.  

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. 

 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2010 roku 

Maj Czerwiec Lipiec Sierpień 

1-Koronacja NMP 

22- Msza  Św. (w 

OLPH) & piknik 

6-Troj- języczna msza św. 

12- Msza Św. (j. polski) 

10- Msza Św. (j. polski) 14- Msza Św. (j. polski)- 

Św. Maksymiliana Kolbe 
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