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

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

Komunia – Benjamin – skrzypce /Wstał Pan Chrystus #465     Psalm: Ps 118(117):1-2, 16-17 i 22-23  

Dziękczynienie – Ciebie, Boga wysławiamy #512          Ewangelia: Wg. Św. Jana  20:1-9   

Zakończenie – Zwycięzca śmierci # 470          

         

                                       Wielkanoc, 2012 
Alleluja, Alleluja !  

Wesoły nam dziś dzień nastał,  

Chrystus bowiem zmartwychwstał,  

Radujcie się więc  

i z ufnością patrzcie w przyszłość.  

Niech zsyła na Was łaski  

i wnosi szczęście do Waszego rodzinnego życia  

Alleluja, Alleluja zmartwychwstał Pan!  

W imieniu Polskiej Misji Katolickiej 

pragniemy życzyć Wszystkim Państwu 

abyście na co dzień przeżywali swoje własne święto 'zmartwychwstania'  

poprzez odradzanie się w waszych sercach miłości do najbliższych  

oraz wiarę w potęgę i trwałość uczucia.  

Wesołych Świąt! 

                                   Ksiądz Kazimierz Abrahamczyk S.V.D.                 

             Ksiądz Krzysztof Rusin     

                        Ksiądz Jacek Kowal 

 

   Wielkanocne Przygotowania – Dziękujemy ! 

Wyrażamy wdzieczność oraz składamy serdeczne Bóg Zapłać wszystkim, którzy pomogli w 

przygotowaniu i uświetnieniu naszych tradycyji wielkanocnych takich  jak:  malowanie jajek, 

ubieranie wielkanocnych palm, przygotowanie Grobu Chrystusowego oraz dekoracji kościoła St. 

John oraz wszystkim którzy pomogli poprzez przyniesienie kwiatów lub wsparli finansowo ich 

zakupienie.  Uczestnikom bardzo dziękujemy za obecność !  

Dziękujemy również wszystkim paniom i panom którzy przyczynili sie do sukcesu pierwszego”bake 

sale” dla kościoła St.  John - Dziekujemy !!!! 
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Niedziela Miłosierdzia Bożego, 15go kwietnia 

W pierwszą niedzielę po Wielkanocy, 15go kwietnia obchodzić będziemy Niedzielę 

Miłosierdzia Bożego. W tym dniu, w kościele Św. Jana o godz. 13:30 zostanie odprawiona 

msza św. w języku polskim z błogosławieństwem relikwiami Św. Faustyny. Bardzo 

serdecznie wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

Msza św. zostanie odprawiona w intencji Mateusza Kozioł, Taty Kazi Szymanek w 18 

rocznicę Jego śmierci. 

 

Msza i Nabożeństwo Majowe – 13 i 20go 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.  

Comiesięczna msza św. odbędzie się 13 maja. Zachęcamy Państwa  również do uczestnictwa w polsko-angielskim 

nabożeństwie w niedzielę 20go maja o godz. 15:00 w kościele Św. Jana,  połączonego z koronacją figurki Matki 

Bożej przed kościołem. 

 

 Święcenia Kapłańskie w czerwcu 

3czerwca bieżącego roku, w Katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 

Maryi Panny (Memphis) o godz. 10.00,  trzech naszych polskich diakonów 

otrzyma święcenia kapłańskie z rąk Jego Ekscelencji  Księdza Biskupa J. Terry 

Steib S. V. D. Prosimy o wsparcie i modlitwę dla naszych przyszłych kapłanów: 

Krzysztofa Pelczara, Damiana Krakowskiego oraz Roberta Szczechury. 

Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do uczestnictwa w tej przepięknej 

uroczystości.  

 

ZWYCZAJE I TRADYCJE WIELKANOCNE 
Palemki na szczęście 

Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Kiedyś nazywano ją kwietną lub 

wierzbną. Palemki – rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin, porzeczek – ozdabiano 

kwiatkami, mchem, ziołami, kolorowymi piórkami. Po poświeceniu palemki biło się nią 

lekko domowników, by zapewnić im szczęście na cały rok. Połkniecie jednej 

poświeconej bazi wróżyło zdrowie i bogactwo. Zatknięte za obraz lub włożone do 

wazonów palemki chroniły mieszkanie przed nieszczęściem i złośliwością sąsiadów. 

Świąteczne porządki 
Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki nie tylko po to, by mieszkanie lśniło 

czystością. Porządki mają także symboliczne znaczenie – wymiatamy z mieszkania zimę, a 

wraz z nią wszelkie zło i choroby. 
Topienie Judasza 
Kolejnym ważnym dniem Wielkiego Tygodnia jest Wielka Środa. Młodzież, zwłaszcza 

chłopcy, topili tego dnia Judasza. Ze słomy i starych ubrań robiono wielka kukłę, którą następnie wleczono na 

łańcuchach po całej okolicy. Przy drodze ustawiali się gapie, którzy okładali kukłę kijami. Na koniec wrzucano 

„zdrajcę” do stawu lub bagienka. Wymierzanej w ten sposób sprawiedliwości stawało się zadość. 
Wielkie grzechotanie 

Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się dźwięk kołatek. Obyczaj ten był 

okazja do urządzania psot. Młodzież biegała po mieście z grzechotkami, 

hałasując i strasząc przechodniów. Do dziś zachował się zwyczaj obdarowywania 

dzieci w Wielkim Tygodniu grzechotkami. 
Pogrzeb żuru  
Ostatnie dwa dni postu były wielkim przygotowaniem do święta. W te dni 

robiono „pogrzeb żuru” – potrawy spożywanej przez cały post., Kiedy więc 

zbliżał się czas radości i zabawy, sagany żuru wylewano na ziemię. 
Wieszanie śledzia 
W równie widowiskowy sposób rozstawano się też ze śledziem – kolejnym symbolem wielkiego postu. Z wielką 



radością i satysfakcją „wieszano” go, czyli przybijano rybę do drzewa. W ten sposób karano śledzia za to, że przez 

sześć niedziel „wyganiał” z jadłospisu mięso. 
Święconka 

Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie należało tego dnia 

poświęcić koszyczek (a wielki kosz) z jedzeniem. Nie mogło w nim zabraknąć baranka 

(symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin (na znak, że kończy się post). 

Święcono też chrzan, – bo „gorycz męki Pańskiej i śmierci została zwyciężona przez 

słodycz zmartwychwstania”, masło – oznakę dobrobytu – i jajka – symbol narodzenia. 

Święconkę jadło się następnego dnia, po rezurekcji. Tego dnia święcono też wodę. 
Specjalnie dla dziewcząt  
Uwaga dziewczyny, – jeżeli w Wielką Sobotę obmyjecie twarz w wodzie, w której 

gotowały się jajka na święconkę, to znikną piegi i inne mankamenty urody!  
Wielka Niedziela – dzień radości  

W Wielką Niedzielę poranny huk petard i dźwięk dzwonów miał obudzić 

śpiących w Tatrach rycerzy, poruszyć zatwardziałe serca skąpców i złośliwych 

sąsiadów. Po rezurekcji zasiadano do świątecznego śniadania. Najpierw 

dzielono się jajkiem. Na stole nie mogło zabraknąć baby wielkanocnej i 

dziada, – czyli mazurka.  
Lany poniedziałek  

Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto lejka – to zabawa, którą wszyscy 

doskonałe znamy. Oblewać można było wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego dnia panny miały większe szanse na 

zamążpójście. A jeśli któraś się obraziła – to nieprędko znalazła męża. Wykupić się można było od oblewania pisanką 

– stąd każda panna starała się, by jej kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak, wręczając tego dnia pannie pisankę, 

dawał jej do zrozumienia, że mu się podoba.  

Szukanie zajączka  
Wyrazem wielkanocnej radości rodziny może być po zakończeniu śniadania, wspólna 

zabawa – zwana szukaniem zajączka, czyli małej niespodzianki dla każdego. 
Wielkanocne jajo  
Jajo – króluje na wielkanocnym stole, jest symbolem życia i odrodzenia. Tradycja 

pisanek i dzielenia się święconym jajkiem sięga daleko w przeszłość. Już starożytni 

Persowie wiosną darowali swoim bliskim czerwono 

barwione jaja. Zwyczaj ten przyjęli od nich Grecy i 

Rzymianie. Rumuńskie przysłowie ludowe mówi:, „Jeśli 

my, chrześcijanie  zaprzestaniemy barwienia jaj na czerwono, wówczas nastąpi koniec 

świata”. Czerwone pisanki mają ponoć moc magiczną i odpędzają złe uroki, są symbolem 

serca i miłości. Jajko jest formą najbardziej doskonałą. Zawiera wszystkie konieczne dla 

odżywienia organizmu składniki: białko, tłuszcz, sole mineralne i witaminy. Ma około 

100 kalorii. 

Gorzki jest smak pożegnań... 

Od Państwa Janiny i Edwarda Pałegów otrzymaliśmy wiadomość o Ich powrocie do ojczystej Polski. Stęskieni za 

Rodzina i wnukami, miesiąc temu pożegnali Memphis. Pani Janina i Edward poprzez nasz biuletyn żegnają wszytkich 

przyjaciół i znajomych,  przekazują  Wszystkim serdecznie pozdrowienia. 

Dużo zdrowia, wytrwałości i radości życzymy Wam również Drodzy Jasia i Edward !!!  
 

Kącik Finansowy 

Taca zebrana na mszy w marca wynosiła $155 oraz zebrana ofiara na kwiaty $169.  Comiesięczna opłata za kościół 

wynosi $100, koszt naszych mszalików „Pan z Wami” co 6 misiecy wynosi $240.  
 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2012 roku 
Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień 

7-Święconka  

8 Wielkanoc 

15 – Msza Św. 

(Niedziela Miłosierdzia 

Bożego) 

13- Msza  Św. (w j. 

polskim – Dzień 

Matki) 

20- Nabożeństwo 

majowe 

2- Święcenia 

Kapłańskie 

3- Msza prymicyjna 

10 – Boże Ciało 

8- Msza  Św. (w j. 

polskim) 

 

12- Msza  Św. (w j. 

polskim) 

26- Matki Boskiej 

Częstochowskiej 

 



 

Koronka do Miłosierdzia Bożego 

Koronkę podyktował Pan Jezus św. Faustynie w Wilnie 13-14 września 1935 r. jako 
modlitwę na przebłaganie i uśmierzenie gniewu Bożego, za grzechy nasze, naszych 
bliskich i całego świata.  

Obietnice: 

"Zachęcaj dusze do odmawiania tej koronki. Przez nią podoba mi sie dać wszystko, o co 

mnie prosić będą zatwardziali grzesznicy. Gdy ją odmawiać będą, napełnię dusze ich 

spokojem, a godzina ich śmierci będzie szczęśliwa. Napisz to dla dusz strapionych: gdy 

dusza ujrzy i pozna cieżkość swych grzechów, gdy się odsłoni przed jej oczyma cała 

przepaść nędzy, w jakiej się pogrążyła, niech nie rozpacza, ale z ufnością niech się 

rzuci w ramiona mojego Miłosierdzia, jak dziecko w objęcia ukochanej matki. Dusze te 

mają pierwszeństwo dla mojego litościwego Serca. One mają pierwszeństwo do mojego 

Miłosierdzia. Powiedz, że żadna dusza, która wzywała Miłosierdzia mojego, nie 

zawiodła się, ani nie doznała zawstydzenia. Mam szczególne upodobanie w duszy, która 

zaufała dobroci mojej. Napisz: gdy tę koronkę odmawiać będą przy konających, stanę 

pomiędzy Ojcem a duszą konającą nie jako sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel 

Miłosierny" (Dz. 1541) 

"Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją 

odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać 

grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, 

jeżeli tylko raz zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego." 

(Dz. 687) 

"Każdą duszę, która odmawiać będzie tę koronkę, bronię w godzinie śmierci jako swej 

chwały. (...) Kiedy przy konającym inni odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew 

Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę." (Dz. 811) 

Zapraszamy do wspólnego odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego codziennie o godzinie 15.00. Bez względu 

na miejsce zamieszkania, dołącz do tych, którzy "naczyniem ufności chcą uprosić Miłosierdzie". 

Odmawiaj Koronkę do Miłosierdzia Bożego jeśli jesteś chcesz prosić o łaski.  

Koronka Do Miłosierdzia Bożego 
(Odmawiamy na zwykłej cząstce różańca) 
 

Na początku: 
Ojcze nasz ..., Zdrowaś Maryjo ..., Wierzę w Boga. 

 

Na dużych paciorkach: 
Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa 

Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. 

 

Na małych paciorkach: 
Dla Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata 

 

Na zakończenie: 
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad 

całym światem... (x 3) 

Amen ! 


