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UROCZYSTOŚCI WIELKOPOSTNE I WIELKANOCNE  
 

Gorzkie Żale - W każdą kolejną sobotę, aż do Wielkanocy (o godz. 18:00) odbywać się będą tradycyjne  

Gorzkie Żale. Typowo polskie, Gorzkie Żale, to popularne w Polsce nabożeństwo pasyjne, połączone z 

wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym. Chętnych bardzo serdecznie zapraszamy ! 
 

Spowiedź wielkanocna - Ks. Kazimierz oraz Ks. Krzysztof  wysłuchają wielkanocnych 

spowiedzi w sobotę, 8 marca w kościele Św. Jana,  bezpośrednio po Gorzkich Żalach. 

Informujemy o możlliwości umówienia się z księdzem na spowiedź w pozostałe soboty po 

Gorzkich Żalach.  

Budowa Grobu Chrystusowego  - Chętnych do pomocy w przygotowaniu i dekoracji 

Grobu Chrystusa zapraszamy we środę, 19 marca o godz. 18:00 do kościoła Św. Jana. 

Będziemy wdzięczni za udostępnienie kwiatów doniczkowych lub ofiarowanie lilii do 

dekoracji grobu. Prosimy o zgłoszenia do Zofii Schmidt (tel. 372-5794).  Będziemy również 

potrzebować pomocy w rozebraniu konstrukcji grobu zaraz po 

świętach. 
 

Święcenie Wielkanocnych Pokarmów ”Święconka”  
Tradycyjna polska „Święconka” odbędzie się w sobotę, 22 marca, o godz.13-stej w 

kościele Św. Jana, 2742 Lamar Ave. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia Grobu 

Chrystusa i spędzenia kilku chwil na modlitwie.  

Po święceniu pokarmów zapraszamy dzieci na „polowanie na jajka”. Obiecujemy, ze 

każde jajko będzie miało słodką nagrodę w środku. Dorosłych natomiast zapraszamy na spotkanie przy kawie i 

cieście. Prosimy o przyniesienie domowego wypieku na wspólny stół.                                                         

Msza Wielkanocna. 

Ks. Krzysztof Rusin odprawi świąteczną Mszę Wielkanocną w niedzielę, 23 marca  o 

godz. 12:00 w kościele Św. Jana, 2742 Lamar Ave. Po Mszy św. zapraszamy na tradycyjne 

podzielenie się świeconką oraz wspólny świąteczny posiłek. Prosimy o przyniesienie tradycyjnych 

świątecznych potraw i wypieków na wspólny stół. Koordynacją potraw zajmuje się Zofia Schmidt (tel. 372-5794). 

Uwaga Ministranci: – Drugie szkolenie dla ministrantów Ks. Krzysztof przeprowadzi w sobotę,dnia 22 marca, 

bezpośrednio po Święconce w kościele. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w pierwszym szkoleniu. 

 

ROCZNICA ŚMIERCI PAPIEŻA 

W sobotę, dnia 29 marca, w kościele Św. Jana odbędzie się wieczór wspomnień z 

modlitwą poświęcony pamięci Papieża Jana Pawła II. Bardzo serdecznie zapraszamy. 
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SPOTKANIE INFORMACYJNE PMK 

Wszystkich, którzy maja pytania  lub potrzebę wyjaśnienia ostatnio zaistniałych nieporozumień pomiędzy 

Polską Misją Katolicką a nowo powstałym Stowarzyszeniem Polsko-Amerykańskim,  zapraszamy dnia 29 

marca na spotkanie w kościele Św. Jana, bezpośrednio po modlitwie za Papieża.  

Ksiądz Kazimierz, w miarę swoich możliwości, odpowie na pytania wszystkich Państwa na temat tego 

drażliwego tematu. Zapraszamy !!! 

                                                         

 
 

Na drodze wiary, moje spotkanie ze Zmartwychwstałym Chrystusem... 

Okres Wielkiego Postu, który powoli dobiega końca, to szczególny czas, czas w którym powinniśmy 

przygotować się jak najlepiej na zbliżające się Święta Wielkanocy. Wielki Post trwa czterdzieści dni, tyle ile 

Jezus przebywał na pustuni  poszcząc zanim został szatan zbliżył się do Niego aby go kusić- jak czytamy u św. 

Mateusza w rozdziale 4; 1-12. Wielki Tydzień który zacznie się wraz z Niedzielą Palmową, kiedy to tłumy będą  

z wielkim entuzjazmem witać wjeżdżającego Jezusa do  Jerozolimy, to czas bliższego przygotowania na 

zbliżające się Świeta Wielkanocne, dla niektórych powinien to być „ostatni dzwonek” mówiący że już niewiele  

czasu zostało nam aby zatrzymać sie i zadać  sobie może wreszczie to pytanie: czy Bóg jest rzeczywiście dla 

mnie ważny i jaką rolę dogrywa wiara w moim życiu??? Czy to że Chrystus poniósł także i moje grzechy na 

drzewo krzyża ma jakiekolwiek dla mnie znaczenie? Coraz częściej w naszych czasach  można usłyszeć 

następujące stwierdzenie: Bóg? Kościół?..... a tak wierzę i do kościoła nawet czasem chodzę .... tak od święta. 

Słysząc takie słowa można się naprawdę zastanowić czy taka osoba wierzy, czy tylko stara  siebie samą  

oszukać, iż wierzy w to że wierzy!!! Święta Wielkanocne to czas Radości, że Chrystus zerwał kajdany niewoli i 

śmierć nie ma nad nami  już żadnej władzy  -  jakkolwiek, jeżeli nie wykorzystamy dobrze czasu Wielkiego 

Postu, to nie wiem czy będziemy mogli tak naprawde w głębi serca, w głębi duszy cieszyć się tą radością. Nie 

pozwólmy aby troski dnia codziennego stały się ważniejsze  niż duchowe przygotowanie się na Triduum  



Paschalne.  Jest to czas gdzie pomimo tego iż Chrystus został złożony na trzy dni do grobu, to jednak trzeciego 

dnia Zmartwychwstał. 

 Patt Barnes came upon an old lady selling flowers on a busy city street.  The lady’s face was old and 

wrinkled but radiant with an Easter smile.  Taking a flower, Patt paid her and said, “How happy you look this 

morning.”  The flower lady replied, “Why not?  Everything is beautiful.”  Patt was startled by her reply, 

because she was dressed so shabbily and seemed so frail.  Patt said, “You surely wear your troubles well!”  

Again, the flower lady’s reply startled Patt: “When Jesus died on Good Friday,” she said, “that was the 

worst of days. Then, three days later–Easter!  So when troubles come my way, I simply wait three days.  

Then everything gets right again.” 

     Radosnych Świąt Wielkanocnych życzy Ks. Krzysztof Rusin 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 

- PODZIĘKOWANIE  - 

                                      "Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach bliskich"       

                                         „Można odejść na zawsze by stale być blisko” 

                                                                                 – ks. Twardowski 

Wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca, którzy w 

tak bolesnych dla nas chwilach okazali nam wiele życzliwości i duchowego 

wsparcia, tak licznie uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej 

odprowadzając na miejsce wiecznego spoczynku  

Naszego Syna i Brata, Śp. Przemka Ziemiańskiego, - 

                                                      - bardzo serdecznie dziękujemy! 

Dziękujemy również za wspólną modlitwę, wszystkie wyrazy współczucia, za okazaną pomoc i serce,  

                    Małgorzata & Józef Ziemiański z córkami Moniką i Kamilą 

„Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiem,  kto wierzy we Mnie choćby i umarł żyć będzie".  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

INFORMACJA PERSONALNA  
 

Załączona jest Forma Rejestracyjna dla informacji rodzinnej. Osoby, które nie oddały jeszcze tej formy 

proszone są o wypełnienie i złożenie na tacę podczas mszy wielkanocnej lub przekazanie jej do Zofii Schmidt,   

Ks. Kazimierza lub Ks. Krzysztofa. Można również wypełnić tę formę na naszej stronie internetowej. 

 

INFORMACJE DO BIULETYNU 

 

Przypominamy o możliwości zamieszczania krótkich informacji czy też ogłoszeń w naszym comiesięcznym 

biuletynie. Informacje lub ogłoszenia prosimy wysyłać poprzez e-mail (E-mail Kontakt) na stronie internetowej 

do któregoś z księży lub do webmaster.   
 
 



ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 

 
Aby zdrówko dopisało, 

by jajeczko smakowało, 

by babeczka nie tuczyła, 

atmosfera była miła. 

Niech święconka smaczna będzie, 

a w dyngusa woda wszędzie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOCHANI, 
Aby zwycięstwo dobra nad złem i życia nad śmiercią, będące przesłaniem nadchodzących 

 Świąt Wielkanocnych,  stało się dla Was źródłem radości i  nadziei.  Wiosny   w  sercu, 

  wiosny  za  oknem, wesołych,   zdrowych i szczęśliwych Świąt Wielkiej Nocy życzą Wam 

                                                                  Księża:  Kazimierz i Krzysztof 
 
 
 
Uwaga !      

Datki, Pieniądze, Taca – 

Wszystkie czeki prosimy wypisywać na Polską Misję Katolicką.  Pieniadze, w celu uzyskania zaświadczenia 

dla celów podatkowych prosimy przekazywać w kopercie z nazwiskiem dawcy, dziekujemy !  

 


