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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! Jezu Ufamy Tobie – Amen! 

 

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

Wejście– Wesoły nam dzień dziś nastał#463   I - Z Dziejów Apostolskich 10-34; 37-43    

Ofiarowanie– Alleluja biją dzwony #441   II – Z listu Pawła Apost. do  Kolosan  3:1-4  

Komunia – Otrzyjcie już łzy płaczącym  #456                        Psalm: Ps 118(117):1-2, 16-17 i 22-23  

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

         
 

                                       Wielkanoc, 2011 
W imieniu Polskiej Misji Katolickiej 

pragniemy życzyć Wszystkim Państwu 

radosnego przeżywania Świąt Wielkanocnych. 

Niech Zmartwychwstały Chrystus  

wleje w Wasze serca nastrój miłości i serdecznych uczuć 

do wszystkich ludzi, za których On umarł, zmartwychwstał.  

Niech wniesie w Waszą codzienność  

świąteczny blask wieczności i umacnia Swoim błogosławieństwem. 

Pan, który pokonał śmierć i otworzył nam bramy życia  

wiecznego, niech sprawi, abyśmy obchodząc uroczystość  

Zmartwychwstania Pańskiego zostali odnowieni  

przez Ducha Świętego 

i mogli zmartwychwstać  

do nowego życia.  

                                                Tego z całego serca życzą:  

                                                Ksiądz Kazimierz Abrahamczyk S.V.D.                

               Ksiądz Krzysztof Rusin 

                 Ksiądz Jacek Kowal 
 

   Wielkanocne Przygotowania – dziękujemy ! 

16 kwietnia  - w sobotę (przed Niedzielą Palmową ) po południu odbyło się  malowanie jajek (metodą woskową) oraz 

ubieranie i poświęcenie wielkanocnych palm. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za obecność, dziekujemy 

również Paniom które wszystko przygotowały - zapraszamy do obejrzenia zdjęć na stronie internetowej PMK. 

Wyrażamy wdzieczność oraz składamy serdeczne Bóg Zapłać wszystkim którzy pomogli w przygotowaniu Grobu 

Chrystusowego, dziękujemy również za przyniesione kwiaty oraz wsparcie finansowe na ich zakupienie.  
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Święcenia Diakonatu 

W tym roku trzech naszych polskich seminarzystów przyjmie święcenia diakonatu. 

W  niedzielę 8 maja w Kościele pw. Najświętszego Serca (Humboldt) o godz. 10.00, klerycy Krzysztof Pelczar i 

Damian Krakowski, otrzymają z rąk Jego Ekscelencji  Księdza Biskupa J. Terry Steib S. V. D. święcenia 

diakonatu. Prosimy o wsparcie i modlitwę dla naszych przyszłych kapłanów. 

W niedzielę 5 czerwca w Katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (Memphis) o godz. 

10.00, kleryk Robert Szczechura, otrzyma z rąk Jego Ekscelencji  Księdza Biskupa J. Terry Steib S. V. D. święcenia 

diakonatu.  

Diakoni byli powoływani już w pierwszych wiekach Kościoła do pomocy Apostołom i posługi najbardziej 

potrzebującym. We współczesnym Kościele Katolickim diakonat jest pierwszym stopniem kapłaństwa, następne to 

prezbiterat i episkopat. W Kościele są również tzw. stali diakoni, którzy pełnią wielorakie posługi i pomagają 

księżom.  W przypadku Roberta, Krzysztofa i Damiana diakonat jest etapem przejściowym na drodze do święceń 

kapłańskich które odbędą się w 2012 roku w Kościele Katedralnym w Memphis. 

Robert Szczechura pochodzi z Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Orawce w województwie 

małopolskim. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Jabłonce, a po zdaniu matury 

wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Po dwóch latach studiów 

seminaryjnych zdecydował się na kontynuowanie nauki w Stanach Zjednoczonych. Swoje 

przygotowania do posługi kapłańskiej od trzech lat kontynuuje w Seminarium Polonijnym 

Świętych Cyryla i Metodego w Orchard Lake, w stanie Michigan. W imieniu Roberta pragnę 

zaprosić Wszystkich bardzo serdecznie na uroczystość święceń diakonatu i prosić o okazanie 

duchowego wsparcia i modlitwę, w intencji przyszłego kapłana, który gorąco pragnie słóżyć 

naszej polonijnej wspólnocie.                                                                                                                                                       

                       Ks. Jacek Kowal 

 

Błogosławiony Jan Paweł II 

Papież Polak zostanie ogłoszony błogosławionym już 1 maja, w pierwszą 

niedzielę po Wielkanocy. - Cieszył się ogromną opinią świętości za życia, kiedy 

umierał i po śmierci - ogłosił Watykan.                                                                                                     

Po prostu "nasz Papież" nie przestał "wstawiać się" za nami; to znaczy za nas i 

dla nas być cząstką wywyższenia i rozświetlenia Człowieczeństwa w Chrystusie. 

Tak było, jest, będzie nadal. Cenimy decyzję rzymską, która ułatwi pamiętanie 

i zapewni stałość wspominania w Kościele. 

 

Dziękczynna msza św. za niedawno obranego Patrona Polskiej Misji Katolickiej – 

Błogosławionego Jana Pawła II - odbędzie się w sobotę, 7go maja o godz. 18:30 w 

kościele Św. Jana (Lamar Ave.). Podczas mszy św. odbędzie się poświęcenie 

sztandaru  kościelnego PMK  ufundowanego przez ŚP. Prof. Bronisława Wojtunia.  

Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa ! 

 

Nabożeństwo Majowe – 15go Maja, kościół Św. Jana 

Maj - 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.  

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w polsko-angielskim nabożeństwie w niedzielę 15go maja o godz. 15:00 w 

kościele Św. Jana,  połączonego z koronacją figurki Matki Bożej przed kościołem, - zapraszamy ! 
 

Ankieta- polska msza św. w sobotę czy w niedzielę ?? 

Od dłuższego już czasu otrzymujemy sygnały od wielu z Państwa, że sobotnia msza św. koliduje z pracą przy domu  

oraz z sobotnimi spotkaniami socjalnymi. Istnieje możliwość przeniesienia naszej comiesięcznej mszy św. na 

niedzielę, na godz. 13:00. Podczas świąt wielkanocnych przeprowadzimy na ten temat ankietę która nam pomoże w 

tej istotnej decyzji czy pozostawić mszę w sobotę czy też przenieść na niedzielę. 

 



 

Prymicje Michała Tomaszewskiego- czerwcowa msza w 1szą sobotę 

W sobotę 21 maja Diakon Michał Tomaszewski SVD otrzyma święcenia kapłańskie z rąk 

biskupa Terry Steiba SVD w Techny, IL. Michał zostanie księdzem Zgromadzenia Słowa 

Bożego i wkrótce po święceniach wyjedzie na misje do Papui Nowej Gwinei. Michał 

Tomaszewski pochodzi z Bytomia, choć jego rodzice przenieśli się tam po wojnie ze 

Lwowa. Swoją formację kapłańską, zakonną i misyjną rozpoczął w Pieniężnie w Polsce a 

ostatnie kilka lat studiował w Chicago. Wielu z nas pamięta Michała z jego zeszłorocznej 

letniej praktyki duszpasterskiej w kościele św. Jana. W drugą niedzielę po święceniach, 4 

czerwca o 6:30 p.m., już ksiądz Michał Tomaszewski odprawi swoją Mszę św. Prymicyjną 

dla naszej Misji w kościele św. Jana. Serdecznie wszystkich na tę uroczystość zapraszamy. 

 

 

Wielkanocna symbolika 

Święta Wielkanocne to jedne z najstarszych i najważniejszych uroczystości celebrowanych przez 

chrześcijaństwo. Obchodzi się je na pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa, stąd nacechowane są 

radością, a w swojej symbolice nawiązują do narodzin nowego ładu. Filozofia 

pierwszych chrześcijan bardzo ściśle łączyła się z wiarą w rychłe nadejście Zbawiciela, 

dlatego każde święta obchodzono niezwykle uroczyście. Z czasem kolejne pokolenia 

chrześcijan przestały wierzyć w bliski koniec świata. 

Nie zmieniło to jednak faktu, że radosna symbolika zmartwychwstania na stałe związała się 

ze Świętami Wielkanocnymi. 

Należy wiedzieć, że sposób obchodzenia tego święta znacznie zmienił się od czasow 

pierwszych chrześcijan. Pomijając już uregulowania, ktorych podjęły się pierwsze 

sobory, nowe wierzenia nałożyły się na stare, dawno już zapomniane praktyki 

religijne. Wprawdzie nie odbyło się to bez zdecydowanego sprzeciwu władz 

kościelnych, ale siła przyzwyczajenia do dawnej wiary zwyciężyła surowe zakazy. U korzeni ludzkich kultur znajdują 

się symbole śmierci i narodzin. Obie tajemnice od zawsze rozbudzały największe ludzkie emocje. W efekcie tego 

powstało wiele rożnorodnych symboli, ktore z czasem legły u podstaw religijnych wierzeń. Święta Wielkanocne w 

bardzo bezpośredni sposob dotykają największych tajemnic ludzkości, stąd pogańska symbolika bardzo szybko 

została skojarzona z cudem Zmartwychwstania. 

Baranek wielkanocny - symbol Chrystusa. Baranek jest figurą srarotestamentalną. przypomina nam że jak w noc 

wyjścia z Egiptu przez krew zabitego baranka, ktorą były pomazane od zewnątrz drzwi domów Izraelitow, ocalił Bóg 

pierworodnych od śmierci, tak przez krew baranka jezusa, zostaliśmy ocaleni od śmierci. 

Jajko jako symbol życia. Ze Świętami Wielkanocnymi najczęściej kojarzymy jajko. 

Było ono od zawsze symbolem filozoficznych rozważań nad początkiem świata i 

życia. Stanowiło ono pewien klucz poznawczy stosowany przez dociekającą prawdy 

ludzkość. Symbolika jajka "jako źrodła wszelkiego początku", występuje w wielu 

kulturach na świecie. Uważa się je za metaforę ukrytego 

życia, tajemniczej siły istnienia i odradzania się życia w 

przyrodzie. Stąd też wywodzi się powiązanie symbolu 

jajka ze Zmartwychwstaniem. To przemieszanie znaczenia 

symbolu wyraźnie zauważamy w obyczajowości ludowej.  

Z jednej strony jaja otaczano nabożnym kultem, z drugiej zaś, nadal służyły frywolnym 

zabawom, bądź pełniły funkcję 

“owczesnej walentynki”. Zakochani młodzieńcy obdarowywali wybranki swego serca 

pisankami, co przy symbolu rozrodczości i nowego życia, było oczywistą aluzją. Z zabaw 

z użyciem pisanek, młodzież wiejska preferowała “tłuczenie jaj”. Posiadacz pisanki o 

najtwardszej skorupce, oprocz nagrody pod postacią rozbitych jaj przeciwnikow, na 

najbliższy rok zostawał otaczany nimbem sławy i podziwu. 

Zdobienie jaj jest warunkiem istnienia świata. Pierwotnie jajka zdobiono w celach magicznych. Sam zwyczaj 

wywodzi się jeszcze z mitycznej starożytności. Uważa się jednak, że obrzęd ten znany był Słowianom dopiero od X 

wieku. Według wierzeń, zdobienie jaj było jednym z warunkow ciągłości świata. Czynności tej dokonywały kobiety 



podczas nieobecności mężczyzn. Wowczas każdy z nich był wypędzany z izby, ponieważ jego obecność szkodziła 

magicznym właściwościom pisanek.  

Jajka w zależności od techniki zdobienia, nazywa się pisankami (bogate zdobienia na jednolitym tle), rysowankami, 

skrobankami (jajka rzeźbione), nalepiankami, wyklejankami. Obecnie wszystkie zdobione jajka potocznie nazywa się 

pisankami. Symbolika zdobień. Rownież zdobienia posiadają swoją symbolikę. Znajdujemy w nich głownie motywy 

solarne, ale w zależności od regionu mogą to być np. archetypiczne figury geometryczne. I tak na przykład szlaczki 

utworzone z rożnych figur symbolizują nieskończoność, czerwień i biel oznaczają szacunek dla duchów opiekujących 

się domostwem, czerń w połączeniu z bielą czci duchy ziemi, zieleń symbolizuje odrodzenie przyrody i miłość, 

natomiast brąz rodzinne szczęście.  

Palmy wielkanocne.         

Tradycja wykonywania palm szczególnie zachowała sie na Kurpiach w miejscowosci 

Łyse w parafiach Gminy Zbójna i w wielu gminach sąsiednich oraz w Małopolsce w 

Lipnicy Murowanej i w Rabce. W zależnosci od regionu, palmy różnią się wygladem 

i techniką wykonania. Palma kurpiowska powstaje z pnia ściętego drzewka (jodły 

lub świerka), oplecionego na całej długości widłakiem, wrzosem, borówką, 

zdobionego kwiatami z bibuły i wstażkami. Czubek drzewka pozostawia się zielony. 

Palma góralska wykonana jest z pęku gałazek wierzbowych, wiklinowych lub 

leszczynowych. Na jej czubku widnieją bazie, bibułkowe barwne kwiaty i wstażki. 

Palmy te spotyka sie podczas procesji w Lipnicy Murowanej, Tokarni, Rabce. W Lipnicy i w Rabce co roku 

odbywaja sie konkursy na najdłuższa i najpiekniejszą palmę. W roku 2008 na konkursie w Lipnicy Murowanej 

najdłuższa palma miała 33, 39 m długości. 

Palma wileńska to najczesciej spotykana palma wielkanocna. Palma ta ma niewielkie rozmiary i jest upleciona z 

suszonych kwiatów i traw. Przywędrowała do Polski wiele lat temu z Wilna, od razu zyskując ogromną 

popularność. Palmami obdarowywano nie tylko króla, ale i innych ważnych dostojników państwowych i kościelnych 

Odbywało się to wyjątkowo uroczyście.  

Dębowy Chrystus to jeszcze jeden staropolski obyczaj zwiazany z Niedzielą Palmową. Katolicy w dawnej 

Polsce bardzo często naśladowali wjazd Zbawiciela do Jerozolimy.  Kolejnym starym obyczajem zwiazanym z 

Niedzielą Palmowa, jest zwyczaj wystepowania uczniów ze szkół z oracjami i wierszem o wjezdzie Jezusa Chrystusa 

do Jerozolimy oraz o Jego męce. Zwyczaj ten pomału zanika. Od dawien dawna w Niedzielę Palmową klasztory oraz 

plebanskie szkółki wystawiały widowiska pasyjne pełne pobożnych wzruszeń i godziwej nauki. 

 

Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na mszy w marca wynosiła $147.  Comiesięczna opłata za kościół wynosi $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. 

 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2011 roku 

Maj Czerwiec Lipiec Sierpień 
7-Jan Paweł II 
Błogosławiony- msza św. 
8- Święcenia Diakonatu 
15- Koronacja NMP 

4- Msza Św. (j. polski) 
Msza primicyjna  

7- Święcenia Diakonatu 

9- Msza Św. (j. polski) 13- Msza Św. (j. polski)- 

Św. Maksymiliana Kolbe 

  

  

 


