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       Księża:  Kazimierz Abrahamczyk oraz Krzysztof Rusin 

 

III Rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II 

3 lata temu, 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21:37 świat obiegła wiadomość: Ojciec Święty, Jan 

Paweł II, nie żyje. Po 26-letnim pontyfikacie odszedł Papież, którego już za życia zwano 

Wielkim. Po jego śmierci wśród pielgrzymów na placu św. Piotra pojawiły się transparenty z 

napisem "Santo subito" - "święty natychmiast". 

Fragmenty Testamentu Ojca Świętego Jana Pawła II  

„Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przybędzie” (por. Mt 24, 42) - te słowa przypominają mi ostateczne wezwanie, 

które nastąpi wówczas, kiedy Pan zechce. Pragnę za nim podążyć i pragnę, aby wszystko, co składa się na moje ziemskie 

życie, przygotowało mnie do tej chwili. Nie wiem, kiedy ona nastąpi, ale tak jak wszystko, również i tę chwilę oddają w ręce Matki mojego Mistrza: 

totus Tuus. W tych samych rękach matczynych zostawiam wszystko i Wszystkich, z którymi związało mnie moje życie i moje powołanie. W tych 

Rękach zostawiam nade wszystko Kościół, a także mój Naród i całą ludzkość. Wszystkim dziękuję. Wszystkich proszę o przebaczenie. Proszę także 

o modlitwę, aby Miłosierdzie Boże okazało się większe od mojej słabości i niegodności.  

Po śmierci proszę o Msze Święte i modlitwy.  

Czasy, w których żyjemy, są niewymownie trudne i niespokojne. Trudna także i nabrzmiała właściwą dla tych czasów próbą - stała się droga 

Kościoła, zarówno Wiernych jak i Pasterzy. W niektórych krajach, (jak np. w tym, o którym czytałem w czasie rekolekcji), Kościół znajduje się w 

okresie takiego prześladowania, które w niczym nie ustępuje pierwszym stuleciom, raczej je przewyższa co do stopnia bezwzględności i nienawiści. 
Sanguis Martyrum - semen Christianorum. A prócz tego - tylu ludzi ginie niewinnie, choćby i w tym kraju, w którym żyjemy...  

Pragnę raz jeszcze całkowicie zdać się na Wolę Pana. On Sam zdecyduje, kiedy i jak mam zakończyć moje ziemskie życie i pasterzowanie. W życiu 

i śmierci Totus Tuus przez Niepokalaną. Przyjmując już teraz tę śmierć, ufam, że Chrystus da mi łaskę owego ostatniego Przejścia czyli Paschy. 

Ufam też, że uczyni ją pożyteczną dla tej największej sprawy, której staram się służyć: dla zbawienia ludzi, dla ocalenia rodziny ludzkiej, a w niej 

wszystkich narodów i ludów (wśród nich serce w szczególny sposób się zwraca do mojej ziemskiej Ojczyzny), dla osób, które szczególnie mi 
powierzył - dla sprawy Kościoła, dla chwały Boga Samego.  

   W Imię Trójcy Przenajświętszej. Amen. <<Jan Paweł pp. II >> 

 

MSZE ŚW. W 2008 ROKU 
Nasze comiesięczne msze odbywać się będą o 6tej wieczorem, głównie w kościele St. John, 2742 Lamar Ave. 

Msze świąteczne natomiast będą przeważnie w kościele Our Lady of Perpetual Help, 8151 Poplar Ave, o 

detalach każdorazowo powiadomimy.   

Kalendarz mszy świętych na nadchodzące miesiące:  

 

Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Pażdziernik Listopad Grudzień 

 

12 

 

10 

 

14 

 

12 

 

9 

 

13 

 

11 

1 

15 (?) 

24  

25 

 

 

 

http://www.polishcatholicmission.org/


„Dziękuję ci, pieśni oazowa" - powiedział Jan Paweł II w sierpniu 2002 roku po 
zakończeniu mszy na krakowskich Błoniach. 

- Tekst ulubionej pieśni Jana Pawła II:   
  

BARKA      

1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem,  

Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;  
By łowić serca  
Słów Bożych prawdą. 
 
Ref. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,  
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.  
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,  
Razem z Tobą  
nowy zacznę dziś łów. 
 
2. Jestem ubogim człowiekiem,  
Moim skarbem są ręce gotowe  
Do pracy z Tobą  
I czyste serce. 
 
Ref. O Panie... 
 
3. Ty, potrzebujesz mych dłoni,  
Mego serca młodego zapałem  
Mych kropli potu  
I samotności. 
 
Ref. O Panie... 
 
4. Dziś wypłyniemy już razem  
Łowić serca na morzach dusz ludzkich  
Twej prawdy siecią  
I słowem życia. 

 


