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Księża:  Kazimierz Abrahamczyk oraz Krzysztof Rusin 
St. John Church, tel: 743-4551       OLPH Church, tel: 754-1204 ext. 303 

 
Intencja dzisiejszej Mszy Św.  

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencji Polskiej Misji Katolickiej, wszystkich jej członków oraz ich 

rodzin.   

Pieśni na dziś:                                  Czytania na dziś: 

Wejście – W krzyżu cierpienie #40                        I - Z księgi Wyjścia 20:1-17     

Ofiarowanie – Drzewo święte #33                                    II – Z listu Pawła Apost. do  Koryntian 1:22-25   

Komunia – O mój Jezu #29     Psalm: 19 (18): 8, 9, 10, 11    

Zakończenie – Dobranoc głowo święta  #30  Ewangelia: Wg. Św. Jana  2:13-25 

    

  

Post współczucia i Post paschalny 

Kościół wraca do praktykowania postu paschalnego. W Wielki Piątek katolików 

obowiązuje post ścisły natomiast w Wielką Sobotę, aż do Wigilii Paschalnej 

Zmartwychwstania Pańskiego wierni są zachęcani do zachowania tzw. postu 

paschalnego. Powstrzymują się wówczas od spożywania pokarmów mięsnych. Post 

paschalny stanowi więc element obchodu Paschy, ponieważ wyrażał żałobę 

apostołów zapowiedzianą przez Chrystusa „Przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana 

młodego(oblubieńca) i wtedy owe dni będą pościli”( Łk. 5,35). 

Wielki Piątek jako dzień śmierci Chrystusa od niepamiętnych czasów był w Kościele 

dniem żałoby i współuczestnictwa w Jego męce właśnie poprzez post, dlatego 

nazwano go „postem współczucia. Najstarsze świadectwa o poście w Wielki Piątek i 

w Wielką Sobotę sięgaja II wieku. Był to post pełny, tzn. taki, który nie pozwalał 

nawet odrobiny pokarmu i napoju. 

Post jako powściągliwość od pokarmów pochodzenia zwierzęcego był znany 

wszystkim ludom starożytnym. Praktykowano go z racji kultycznych, moralnych 

(ascetycznych) i leczniczych. Chrześcijanie, którym nie obca była taka tradycja, 

podkreślają na pierwszym miejscu aspekt moralny postu, akcentujacy walkę 

duchową. 

Okresowy post jest znany we wszystkich religiach. U chrześcijan został związany z 

misterium Paschy Chrystusa, Jego męką i śmiercią, dlatego praktykowany jest w każdy piątek roku oraz w Środę 

Popielcową i Wielki Piątek. 

 

"Wielki Post, szczególny czas modlitwy, postu i zaangażowania na rzecz tych, którzy znajdują się w potrzebie, daje 

chrześcijaninowi możliwość przygotowania się do Świąt Wielkanocnych poprzez autentyczną konfrontację własnego 

życia ze Słowem Bożym oświecającym codzienność wierzących." 

                                                                                                               Jan Paweł II   

                                               
 

Medytacja nad czytaniami na 3 niedzielę Wielkiego Postu – (rok B) 

 

Prawdą jest, że Wielki Post to czas w którym szczególnie nasze myśli i spojrzenia powinny skupić się na obliczu Jezusa 

cierpiącego. W pierwszym czytaniu z księgi wyjscia (Wj 20,1-17); autor natchniony przypomnia nam, że Bóg i tylko On jest 

stwórcą wszystkiego co znajduje się dokoła nas ; dlatego też Jemu właśnie należy się chwała i cześć. To Bóg ustanawia i 

nadaje prawa dla dobra człowieka.  W drugim czytaniu z Pierwszego  Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1Kor 1,22-

25); św. Paweł zapewnia iż Chrystus powołuje wszystkich do kroczenia za Nim, przyznaje jednak iż nie będzie to łatwe 

zadanie gdyż droga do Królestwa Bożego prowadzi przez Krzyż, ktory w oczach wielu ludzi, a w szczególności Żydow był  

i jest znakiem zgorszenia i hańby a nie Zbawienia wiecznego. Ewangelia dzisiejszej trzeciej niedzieli Wielkiego Postu  
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( J 2,13-25), ukazuje nam Chrystus, który całkowicie oddany jest woli swego Ojca. Wyrzucenie sprzedawców i bankierów ze 

Świątyni Jerozolimskiej powinno uświadomić nam cel w jakim udajemy sie do kościoła każdej Niedzieli czy też w zwykłe 

dni tygodnia. Bóg czeka tam  na nas aby obdarzyć nas swoją Miłością; czas ten powinien być więc spotkaniem pełnym 

pokoju i radości. Wielki Post, jest także, a może przede wszystkim, czasem kiedy 

nasze myśli i pragnienia powinny skupić się na osobie Jezusa który Jest samą 

Miłością.         

  Ks. Krzysztof Rusin 

Tym, co budzi święty gniew Boga, nie są nasze grzechy popełniane ze zwykłej 

słabości, ale traktowanie Boga jako jednej z wielu spraw naszego życia obok 

innych, równie ważnych, oraz nasze posługiwanie się Nim dla osiągnięcia 

własnych celów, choćby i pobożnych. Nawrócenie rozpoczyna się od stanięcia 

w prawdzie i pozwolenia Bogu, aby to On sam dokonywał dzieła oczyszczenia 

naszego serca, które jest Jego świątynią. To oczyszczenie, choćby było trudne 

i bolesne, prowadzi nas do wolności i radości nie dającej się z niczym porównać. 

Tylko sam Bóg może dać nam nowe serce, znajdujące radość i odpoczynek 

w pełnieniu Jego przykazań. 

   Maciej Zachara MIC, „Oremus” Wielki Post i Triduum Paschalne 2003, s. 76 

Gorzkie Żale 

Przypominamy Panstwu, że w każdą sobotę aż do Wielkanocy, o godz. 18:00  w 

kościele Św. Jana (Lamar) odbywają się - Gorzkie Żale - popularne w Polsce 

nabożeństwo pasyjne, połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. 

Wszystkich chętnych bardzo serdecznie zapraszamy do uczestnictwa ! 

 

Wielkanocna Spowiedź Święta 

Kś. Kazimierz oraz Kś. Krzysztof  wysłuchają wielkanocnych spowiedzi w sobotę, 28 marca w kościele Św. Jana,  

bezpośrednio po Gorzkich Żalach. Informujemy o możlliwości umówienia się telefoniczne z księdzem na spowiedź w 

pozostałe dni. Przypominamy również o możliwości przystąpienia do spowiedzi przed każdą comiesięczną Mszą. 

 

Msza Św. Krzyżma (7 kwietnia w katedrze przy ul. Central) 

Ksiądz Kazimierz zaprasza serdecznie do udzaiłu we mszy św. celebrowanej przez Biskupa, 7 kwietnia w IC (ul. Central )  

o godz. 19:00. Ta Msza Św. jest szczególną manifestacją jedności Kościoła, ukazuje pełnię władzy kapłańskiej Biskupa  

i jedności z nim wszystkich kapłanów.  Poświęconych olejów używa się do niektórych sakramentów (krzyżmo: do chrztu, 

bierzmowania i kapłaństwa; olej chorych: do sakramentu namaszczenia chorych) oraz do różnych poświęceń dokonywanych 

przez biskupa (poświęcenie kościoła, ołtarza i in.). W znaczeniu biblijnym olej jest symbolem mocy Bożej, namaszczenia 

przez Ducha Świętego, zdrowia i radości.  

 
Budowa Grobu Chrystusowego   

Chętnych do pomocy w przygotowaniu i dekoracji Grobu Chrystusa zapraszamy we środę, 8 kwietnia o godz. 18:00 do 

kościoła Św. Jana. Będziemy wdzięczni za udostępnienie kwiatów doniczkowych lub ofiarowanie świeżych kwiatów 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, 11 kwietnia, 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, że 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 Św. Wielkanocna 
Tegoroczna świąteczna Msza Wielkanocna w niedzielę, 12 kwietnia  o godz. 15:00 w kościele Św. Jana, 2742 Lamar Ave. 

Po Mszy św. zapraszamy na tradycyjny wspólny wielkanocny posiłek wraz z podzieleniem się świeconką. Prosimy o 

przyniesienie wielkanocnych świątecznych potraw i wypieków na wspólny stół. Polska Misja Katolicka zapewnia chleb, 

kiełbasę polską i żurek wielkanocny. 

 

WIELKANOC - Obchody 20stej Rocznicy Polskiej Misji Katolickiej 

Z głębi serca zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków Polskiej Misji Katolickiej do wzięcia udziału w 

uroczystościach związanych z 20leciem naszej wspólnoty kościelnej w Memphis, Polskiej Misji Katolickiej. W tegorocznej 

naszej święconce uczestniczyć będzie Biskup Diecezji Memphis,  J. Terry Steib, S.V.D. Natomiast na naszą wielkanocną 

mszę św. spodziewamy się przyjazdu jednego z często kiedyś odwiedzających nas księży z zakonu Karmelitów Bosych w 

Munster, IN. Bardzo serdecznie zapraszamy do uświetnienia również i swoją obecnością  naszych tegorocznych obchodów 

20 rocznicy powstania Polskiej Misji Katolickiej w Memphis. 

 

Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na  naszej ostatniej mszy  w lutym - $200.00,  za użytkowanie kościoła zapłacono $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).  

 

Pomoc w działalności kościelnej PMK 

Jeszcze raz zachęcamy Państwa do zgłaszania swojej bezinteresownej pomocy do wszelkiej działalmości naszego polskiego 

kościoła - PMK. Potrzebujemy chętnych do zbiorowego śpiewu, zbierania tacy, czytań eucharystycznych, ministrantów oraz 

pomocy w zachrystii. Pamietajmy, talent który posiadamy pochodzi od Boga i Jemu należy się chwała za to w pracy, 

modlitwie i pieśni. Prosimy o zgłoszenia do Zofii Schmidt lub do księży Kazimierza albo Krzysztofa. 

 

 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2009 roku 

 

Kwiecień 

Obchody 20-lecia PMK 

Maj 

  

Czerwiec 

 

Lipiec 

11- Święconka 

12- Wielkanoc 

 

23 

Prawdopodobnie będzie 

zmieniona na 9go 

 

6go-Świeęcenia 

kapłańskie  

7go –Isza msza kś. Jacka 

 

11 

 

     
-To zdjęcie znajduje sę na pierwszej stronie naszej kroniki Polskiej Misji Katolickiej- 



 


