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Księża:  Kazimierz Abrahamczyk,           Robert Szczechura                       
                  St. John Church, tel: 743-4551                                IC Church, tel:  435-5342      

 
Intencje dzisiejszej Mszy Św.  

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona za ŚP:  

- Marię i Stanisława Marczyk oraz Felicję Minko , Rodzicow i Babcię Krystyny Zawada 

- Zofię i Antoniego Zawadów, Rodziców Bernarda Zawada 

Boże, Tyś nam przykazał czcić ojca i matkę, zmiłuj się łaskawie nad duszami moich rodziców i 

odpuść im grzechy; pozwól mi oglądać ich w radości Twej wiekuistej światłości. Przez Chrystusa, 

Pana naszego. 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, 2013 
Alleluja, Alleluja !  

Przystąpmy do życia z Chrystusem Zmartwychwstałym i świadczmy z 

radością o Nim w naszym codziennym życiu. Każdy z nas ochrzczonych 

otrzymał misję głoszenia Chrystusa i dawania świadectwa naszej wiary w 

Niego poprzez nasze życie, życie naszej rodziny, nasze działania i pomoc 

na rzecz bliźnich, co nie zawsze jest łatwe, zwłaszcza w czasach kryzysu, 

wątpliwości, niepewności, rozczarowania i wszelkiego rodzaju doświadczeń, 

w których nasza wiara jest nierzadko mocno nadwyrężana.  

Mając na celu podtrzymanie naszej wiary, wiemy, że musimy stale kierować 

spojrzenie na życie Jezusa i słuchać Jego Słów, które dają rozeznanie na 

drodze naszego życia. Zwłaszcza w chwilach trudności i cierpienia, musimy 

uznać Jezusa jako przyjaciela i pobyć z nim w ufnym dialogu. Możemy w 

tych chwilach ciemności, naprawdę przylegając do Chrystusa, doświadczyć 

jak uczniowie z Emaus otwarcia oczu na światło, aby poczuć jak nasze serca 

płoną Jego żywą obecnością, która odnawia pragnienie głoszenia Go z 

radością wszystkich wokół nas. Jezu Ufamy Tobie! 

Wesołych Świąt!  

Życzą: 

Ksiądz Kazimierz Abrahamczyk S.V.D.                               

Ksiądz Krzysztof Rusin       

Ksiądz Jacek Kowal 

Ksiądz Robert Szczechura 

  Przygotowania Wielkanocne  

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować  wszystkim którzy przyczynili się do przygotowania i uświetnienia 

naszych tradycyji wielkanocnych, takich  jak:  malowanie jajek, ubieranie wielkanocnych palm, przygotowanie Grobu 

Chrystusowego oraz dekoracji kościoła St. John. Jesteśmy wdzięczni także wszystkim tym którzy pomogli poprzez 
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przyniesienie kwiatów lub wsparcie finansowe na ich zakupienie.  Dziękujemy również wszystkim paniom  które 

złożyły swoją donację wypieków na sprzedaż ”bake sale” dla kościoła St.  John - Dziękujemy  oraz  Bóg Zapłać!!! 

 

Niedziela Miłosierdzia Bożego, 7go kwietnia 

W pierwszą niedzielę po Wielkanocy, 7go kwietnia obchodzić będziemy Niedzielę 

Miłosierdzia Bożego. W kościele Św. Anny w Bartlett będzie  możliwość odmówienia 

Koronki,  przystąpienia do spowiedzi oraz bogosławieństwo relikwiami Św. Faustyny , 

początek o godz. 15:00.  

W tym dniu, w kościele Św. Anny w Bartlett o godz. 16:00 będziecie Państwo mieli 

możliwość wysłuchania „mini koncertu „ Dominiki Wareckiej.  Dominika  wraz z 

Rodzicami będzie się z nami żegnać z końcem maja i przeprowadzać się do Wielkiej 

Brytanii. Bardzo serdecznie dziękujemy Dominice za podzielenie się z nami swoim 

talentem, i upiększanie naszych polskich mszy św. swoim urokliwym śpiewem przez okres 2 lat.  Gratulujemy 

Dominice  tymczasowych osiągnięć i życzymy powodzenia na przyszłość !! 

 

WIELKANOCNA MODLITWA PRZED POSIŁKIEM 

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 Składamy sobie życzenia, w czasie których dzielimy się jajkiem - symbolem 

życia.  

MODLITWA PO ZAKOŃCZENIU POSIŁKU 

Dziękujemy Ci Boże za radość wielkanocną, za miłość, która nas zespala oraz za wszelkie 

dary, które spożyliśmy dzięki Twojej dobroci. Niech będzie błogosławione Imię Twoje 

przez zmartwychwstałego Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. 

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 - (odpowiadają wszyscy) - Prawdziwie Zmartwychwstał 

Alleluja!!! Jezu Ufamy Tobie - Amen! 

 

Dowody Zmartwychwstania 

Zmartwychwstanie Chrystusa jest faktem. Jego świadkami są przede wszystkim 

apostołowie, ale Jezus zostawił na nasze czasy dwa rzeczowe dowody 

Zmartwychwstania, które współczesna nauka może badać, a są nimi:  

1. Odbicie całego umęczonego ciała Jezusa na Całunie Turyńskim;  

2. Oblicze zmartwychwstającego Chrystusa na chuście z Manoppello. 

Historyczny fakt 

Prawda o Zmartwychwstaniu Chrystusa opiera się na historycznym fakcie, który 

równocześnie przekracza historię. Kiedy trzeciego dnia po śmierci krzyżowej Jezusa 

zalęknieni apostołowie usłyszeli od kobiet, że Jezus zmartwychwstał, „słowa te wydały 

im się czczą gadaniną i nie dali im wiary” (Łk 24, 11). Wtedy zmartwychwstały Pan objawia się i nawiązuje z nimi 

osobisty kontakt. Mogą swoimi zmysłami doświadczyć Jego bliskości, upewnić się, że to nie jakaś zjawa, lecz On 

sam w swoim zmartwychwstałym ciele. Widzą Go, rozmawiają z Nim, mogą się Go dotknąć, spożyć z Nim posiłek 

(por. Łk 24, 37- 43). Apostołowie stają się pewni, że Jezus zmartwychwstał w tym samym ciele, w którym został 

ukrzyżowany, ale które teraz nie podlega już fizycznym ograniczeniom. Apostołowie mogli rozpoznać Jego głos, 

włosy, rysy twarzy, ręce i bok – wraz ze śladami ran (por. J 20, 27). 



Każdy, kto rzetelnie zapoznał się ze źródłami wiary w Zmartwychwstanie 

Chrystusa, nie powinien mieć wątpliwości, że mamy tutaj do czynienia z faktem, 

który rzeczywiście zaistniał. Spotkania ze Zmartwychwstałym całkowicie 

przemieniły apostołów. Dały im tak wielką wewnętrzną moc i odwagę, że z 

wyjątkiem św. Jana wszyscy zginęli męczeńską śmiercią w obronie prawdy, że 

Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał i że jest Bogiem. Właśnie ta w 

nieustraszony sposób głoszona przez apostołów prawda o Zmartwychwstaniu 

Chrystusa zrodziła chrześcijaństwo z jego niezniszczalną żywotnością, 

entuzjazmem i radością życia – i to w sytuacji, gdy z czysto ludzkiego punktu 

widzenia wydawało się, że umierając na krzyżu, Jezus poniósł ostateczną klęskę. 

Zmartwychwstanie Chrystusa jest faktem. Jego świadkami są przede wszystkim apostołowie, ale Jezus zostawił dla 

wątpiących i niewierzących dwa rzeczowe dowody Zmartwychwstania. Są nimi: 1. Odbicie całego umęczonego ciała 

Jezusa na Całunie Turyńskim. 2. Oblicze zmartwychwstającego Chrystusa na Chuście z Manoppello. Pusty grób 

Kiedy apostołowie Piotr i Jan dowiedzieli się od niewiast, że grób Jezusa jest pusty, pobiegli na miejsce pochówku. 

Zobaczyli otwarty grobowiec, weszli do środka i zobaczyli same grobowe płótna, bez ciała. Wtedy apostoł Jan, 

widząc nienaruszone i puste płótna, uwierzył w fakt Zmartwychwstania Chrystusa. Napisał w swojej Ewangelii: 

„ujrzał i uwierzył” (J 20, 8). 

Dlaczego widok samych płócien grobowych przekonał go o Zmartwychwstaniu 

Chrystusa? Oryginalny tekst grecki Ewangelii J 20, 6-7 mówi, że grobowe płótna były 

keimena, czyli leżały rozpostarte, puste w środku, ale nienaruszone, nie rozwiązane, nie 

uszkodzone. Autor tego tekstu mówi, że leżały spłaszczone, ponieważ wewnątrz nie 

było już ciała Jezusa; wcześniej natomiast były uniesione, ponieważ owijały ciało. 

Kiedy Jan zobaczył obwiązany i opadnięty Całun, z nie rozwiązanymi opaskami, był to 

dla niego oczywisty znak, że ciała Jezusa nikt nie wyjął z obwiązanego opaskami 

Całunu, że musiało ono w cudowny sposób przeniknąć przez grobowe płótna – a więc 

Jezus zmartwychwstał. 

Święty Jan pisze również o chuście, która była na głowie Jezusa (20, 7). Była tam 

najprawdopodbniej położona chusta do ocierania potu (sudarion) oraz chusta z 

drogocennego, przeźroczystego bisioru. Współcześni egzegeci z tekstu oryginalnego J 

20, 7 wnioskują, że św. Jan pragnie nam uświadomić, że w grobie zobaczył Całun, który był w środku pusty – i 

dlatego rozpostarty w poziomie, podczas gdy w miejscu głowy chusta była uniesiona. Persili, który jest tłumaczem i 

egzegetą, podkreśla, że tekst grecki „alla choris entetyligmenon” (J 20, 7) zawiera myśl następującą: chusta, która 

leżała na głowie Pana Jezusa, nie była – tak jak obwiązany opaskami całun – horyzontalnie rozpostarta na grobowym 

kamieniu, ale uniesiona, jakby wciąż owijała twarz. Po Zmartwychwstaniu ciało Jezusa przeniknęło przez płótno 

całunu, który będąc w środku pusty, opadł i leżał rozpostarty w poziomie. Natomiast lżejsza chusta, na skutek 

szybkiego wyparowania z niej ciekłych wonności, zachowała swoją pierwotną pozycję, jak gdyby dalej owijała głowę 

zmarłego. 

Apostołowie Piotr i Jan zobaczyli zatem „rozpostarte opaski i chustę, która była na 

Jego głowie, nie rozpostartą z opaskami, ale przeciwnie – owiniętą w jedynej pozycji” 

(J 20, 7). Tylko tajemnicze przejście ciała Jezusa ze śmierci do życia, wbrew wszelkim 

prawom fizyki, w ponadczasowy wymiar istnienia, wyjaśnia nienaruszony stan 

grobowych płócien, jaki zobaczyli Piotr i Jan. To był dla Jana czytelny znak 

Zmartwychwstania i dlatego napisał, że „ujrzał i uwierzył” (J 20, 8). 

Zmartwychwstanie Jezusa jest wielką tajemnicą przejścia ze śmierci w Boski wymiar 

istnienia. Wydarzenie to zostawiło na ziemi materialne ślady, czytelne znaki, które do 

dnia dzisiejszego możemy oglądać i badać. Są nimi: Całun Turyński, w który zostały 

zawinięte po śmierci zwłoki Pana Jezusa i na którym widnieje tajemnicze odbicie 

obrazu całego ciała; Chusta z bisioru (przechowywana w Manoppello), na której 

widnieje Oblicze zmartwychwstającego Chrystusa oraz chusta, sudarion, z obfitymi 

śladami krwi – tak zwana Chusta z Oviedo. Badania naukowe potwierdzają, że chusta 

z obfitymi śladami krwi, przechowywana w katedrze w Oviedo (północna Hiszpania), 

pochodzi z czasów Chrystusa, a charakterystyczne rozmieszczenie plam krwi, które na niej widnieją, wykazuje 

zadziwiającą identyczność z odbiciem twarzy na Całunie Turyńskim. 

 



Msza Św. w Kwietniu 

Nasza kolejna msza św.  w miesiącu kwietniu  odbędzie się jak zawsze w drugą niedzielę, 14go kwietnia w kościele 

St. John o godz. 13:30.  Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa !   

 

Ogłoszenie/ Sprzedaż 

Ben Hofman chciałby sprzedać dużą trampolinę (bez siatki) w cenie $50. Zainteresowanych prosimy o kontakt 

telefoniczny (901) 680-0124. 

Kącik Finansowy 

Taca zebrana na mszy św. w marcu wynosiła $226 oraz zebrana ofiara na kwiaty $153.  Comiesięczna opłata za 

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

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2013 roku 

Kwiecień Maj Czerwiec 

7 –Niedziela Miłosierdzia Bożego 

14- Msza  Św. (w j. polskim) 

 

5- Nabożeństwo majowe 

12- Msza  Św. (w j. polskim – Dzień 

Matki) 

 

2 – Boże Ciało 

9- Msza  Św. (w j. polskim) 

 

Jak zmartwychwstały Chrystus przemienia nasze życie 

 

– Niech się wzniesie nad nami chwała Wielkanocy, 

Podzielisz pomiędzy nami ziemię żyjących, 

Będziesz prowadzić swoich wyznawców po drodze życia, 

Która prowadzi do Ciebie, w nieskończonej radości. 

 

- Niech się wzniesie nad nami szczęście Paschy, 

Panie, Ty sam nam wydzielisz nasze dziedzictwo, 

Nie zostawiaj nas władzy śmierci, 

Napełnij nas radością Twojego zmartwychwstania! 

 

- Niech się wzniesie nad nami miłość Boga żywego, 

Oddajemy cześć Ojcu, który dał swego Syna, 

I śpiewamy Chrystusowi powstałemu z martwych, 

W radości Ducha Świętego, który jest źródłem życia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


