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Wydanie Specjalne – Tragiczna katastrofa pod Smoleńskiem  

_______________________________________________________________________ 

Modlitwa za Ojczyznę 
                                                                                (Piotr Skarga) 

 
       Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, 

Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe 

wiodła ku szczęśliwości.  

       Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej 

Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć 

uczciwie.  

       Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej 

ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.  

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen 

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

Wejście –Boże Coś Polskę #499                        I - Czytanie z pierwszego Listu do Tesaloniczan   

Ofiarowanie –Zwyciezca śmierci #470    II  

Komunia – Być bliżej Ciebie chcę  #506                             Psalm: Ps (25)  

Zakończenie – Nie rzucim Chryste  #548    Ewangelia: Wg. Św. Jana  20:1-9   

                       

TRAGEDIA SMOLEŃSKA - TRAGEDIA KATYŃSKA 

Stała sie rzecz straszna. Zginął prezydent Polski wraz z małżonką. Zginęła 

grupa posłów oraz senatorów. Zginął były Prezydent Polski. Zginęło wielu 

dowódców polskich sił zbrojnych. Zginęło wielu przedstawicieli kościoła oraz 

wielu wybitnych Polaków. Ich tragiczna śmierć znowu wiąże się z a tym 

strasznym dla Polski miejscem- Katyniem. Cała Polska jest w żałobie. 

Jeszcze nigdy w historii Polski nie zginęła jednocześnie tak wielka liczba osób 

z najwyższych władz kraju. - Zginęła elita Rzeczypospolitej - mówi Lech 

Wałęsa, legendarny przywódca Solidarności i pierwszy prezydent RP. - To jest 

nieszczęście drugie po Katyniu. Wyrwano nam po raz drugi część elity tego 

kraju, będziemy ją długo uzupełniać, długo szkolić, to już nie będzie to, co 

było. Musimy jednak widzieć, jak nasze życie jest mało ważne - dodał.  

Najważniejsze osoby w kraju leciały na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Wśród nich byli m. in. prezydent Lech 

Kaczyński wraz z żoną, Ryszard Kaczorowski, Jerzy Szmajdziński, Władysław Stasiak, Aleksander Szczygło, Przemysław 

Gosiewski, Zbigniew Wassermann, Janusz Kochanowski, Sławomir Skrzypek – szef NBP, Janusz Kurtyka – szef IPN oraz bp 

Tadeusz Płoski. Zginęła polska generalicja najwyższego szczebla. Generałowie Franciszek Gągor – szef sztabu generalnego, 

  

http://www.polskamisjakatolicka.org/
http://pisuar.maczek.info/2010/04/11/tragedia-smolenska-tragedia-katynska/


oraz dowódcy wszystkich rodzajów sił zbrojnych: gen. broni Andrzej Błasik (dowódca sił powietrznych), gen. Tadeusz Buk 

(szef wojsk lądowych), gen. Bronisław Kwiatkowski (wojska operacyjne), 

gen. dyw. Włodzimierz Potasiński (wojska specjalne), gen. bryg. Kazimierz 

Gilarski (dowódca garnizonu Warszawa).    

                                                                                                                          
 
Metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz zwrócił uwagę, że 

ofiary dzisiejszej katastrofy odeszły w tym samym dniu co Jan Paweł II - w 

sobotę przed Niedzielę Miłosierdzia Bożego, która przypada jutro. 

Hierarcha dodał, że nie bez znaczenia jest miejsce, do którego zmierzali 

zmarli - Katyń. 

Kardynał Stanisław Dziwisz zauważył, że pasażerowie samolotu, rozbitego 

pod Smoleńskiem, jechali, by uczcić i przypomnieć tragedię, która 

dokonała się w katyńskim lesie. Dodał, że ofiary dzisiejszej katastrofy 

zapisały nową kartę w bolesnej historii Polski. Kardynał powiedział, że 

przeżywa tę tragedię osobiście tym bardziej, że pięć lat temu żegnał w tym samym dniu Ojca Świętego Jana Pawła II. 

 

 

 

   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 !!! 

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 !!!  

 

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 

 


