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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.  

Z okazji 20 rocznicy Polskiej Misji Katolickiej - msza św. będzie odprawiona w intencji Polskiej Misji 

Katolickiej, wszystkich jej członków oraz ich rodzin.   

 

Pieśni na dziś:                                  Czytania na dziś: 

Wejście – Wesoły nam dźień dziś nastał (#46)                I - Z Dziejów Apostolskich 10:34,37-43    

Ofiarowanie – Otrzyjcie już łzy (#43)                               II – Z listu Pawła Apost. do  Kolosan 3:1-4  

Komunia – Panie dobry jak chleb                           Psalm: 118 (117): 1:2, 16-17, 22-23 

Dziękczynienie - Wstał Pan Chrystus (#47)   Sekwencja     

Zakończenie – Zwycięzca śmierci (#50)   Ewangelia: Wg. Św. Jana  20:1-9 

 

  

 

 

 

 

Kochani 

Święta Wielkanocne poprzez wieki głoszą światu prawdę, że w 

Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym kochający nas Bóg 

przynosi grzesznemu człowiekowi swoją zwycięską miłość i zbawienie. Ta 

prawda mówi nam o dobroci Boga i wielkiej godności człowieka; jest 

światłem nadziei i źródłem mocy dla wszystkich. 

Z okazji tegorocznych Świąt Paschalnych, kierujemy do 

Wszystkich Polaków z djecezji Memphis, serdeczne życzenia wielkanocne, 

gorąco prosząc Jezusa Chrystusa, który przez swoją Mękę, Śmierć i 

chwalebne Zmartwychwstanie zwyciężył grzech i śmierć, by umacniał 

Waszą wiarę, pogłębił nadzieję i rozniecił miłość do Boga i każdego 

człowieka. Niech radość i pokój płynące ze Zmartwychwstania Pańskiego 

opromieniają każdy dzień Waszego życia. 
                                                            Życzą księża, Ks. Kazimierz Abrachamczyk, 

                                             Ks. Krzysztof Rusin wraz z Radą Polskiej Misji Katolickiej w Memphis    

                                                                            

 

Baranek Wielkanocny (Paschalny) 
Zwyczaj baranka wielkanocnego był w dawniejszych wiekach bardzo powszechny, czego 

dowodzi choćby świadectwo z XVII w.: "Mają wszyscy dnia tego baranka święconego na stole, 

sucho pieczonego..."   (J. U. Niemcewicz). Święcenie na Wielkanoc i spożywanie mięsa 

pieczonego baranka znane było jeszcze w czasach nowożytnych na Śląsku i Mazowszu. 

W późniejszych czasach coraz częściej zaczęto zastępować je figurkami baranka wykonanymi z 

ciasta, cukru, masła, wosku lub gipsu. Tego rodzaju baranek z wielkanocną chorągiewką stał się 

tylko znakiem i elementem dekoracyjnym wielkanocnego stołu. Symbolizuje on biblijnego 

baranka paschalnego, który był zapowiedzią Baranka - Chrystusa zabitego  

i zmartwychwstałego, wybawiającego swoją Krwią od śmierci wiecznej, który jednoczy wszystkich przy swoim stole  

w braterskiej komunii. Figurka baranka wielkanocnego z chorągiewką w obrzędowości chrześcijańskiej symbolizuje 

  

 „Łaska i pokój od Boga Ojca 

i Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego!” 
(Tyt 1,4) 

http://www.polskamisjakatolicka.org/


Chrystusa Pana, który nazwany jest w teologii biblijnej Barankiem Paschalnym. 

 

Podziękowanie 

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tym którzy modlitwą wspierali mnie w dniu moich 50tych 

urodzin. Przede wszystkim chciałbym podziękować za prezenty, kartki i okazaną mi dobroć. W szczególny 

sposób chciałbym podziękować tym którzy przygotowali moje urodzinowe przyjęcie. Niech Pan będzie dla 

nich nagrodą.                                                    

                       Ks. Kazimierz Abrahamczyk 
 

Majowa Msza Św. oraz Kościelny Piknik 

 
Kolejna msza św. odbędzie się 9 maja w kościele Our Lady of Perpetual Help (parafii ks. Krzysztofa) przy ul. 8151 Poplar 

Ave. o godz. 18:00.  

Bezpośrednio po mszy odbędzie się piknik na przyległym placu kościelnym. PMK zabezpieczy napoje, prosimy o 

przyniesienie ciasta, ciastek i owoców na wspólny stół. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału, szczególnie dlatego, że 

następnego dnia będzie Dzień Matki , będzie to więc okazja do wspólnego uczczenia tego przepięknego majowego święta. 

Zapraszamy !!! 
Grupowa Klasa Nauki Tańca Towarzyskiego 

 

Zaczyna się już niedługo - 27go kwietnia w kościele St. Ann w Bartlett (Stage Rd.) 

Jeśli chcesz nauczyć się kroków do tanga ... albo charakterystycznego, płynnego walca -  zacznij 

razem z nami.... 

Cotygodniowa grupowa klasa będzie się odbywać pod zawodowym instruktarzem Jerzego Milczka 

przez cztery (4) kolejne tygodnie, w poniedziałek o godz. 19:00 w przykościelnym pomieszczeniu - 

Madonna Hall, zaczynając od 27 kwietnia. 

Przystępna cena -  dla pary $60 lub $40 dla pojedynczej osoby za 4 klasy.  

Opłata w całości powinna być uiszczona w pierwszym dniu tzn. 27 kwietnia. 

Chętnych prosimy o zapisy telefoniczne w biurze kościoła St. Ann: 373- 6011, nie póżniej niż w poniedziałek , 20 kwietnia.  

Żeby klasy się rozpoczęły, wpisanych musi być 20 osób….a więc zapraszamy i zachęcamy do tańca ! 

 

Zapowiedzi Przedmałżeńskie 

Związek małżeński zamierzają zawrzeć następujące osoby:  

Bogdan Teodorowicz, syn Edwarda i Bronisławy Teodorowicz, ur. w Nowym Sączu zamieszkały w 

Cordowie stan Tennessee z Magdą Sobusiak, córką Stanisława i Wandy Sobusiak (z domu Kusioń), 

urodzoną i zamieszkałą w Chorzelowie.  

Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na  naszej ostatniej mszy  w lutym - $160.00,  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 

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 

Maj Czerwiec  Lipiec Sierpień Wrzesień Październik 

9 - msza & piknik 

30- nabożeństwo 

majowe 

6 – święcenia kapłańskie 

7- kś. Jacek, pierwsza 

msza św. 

14 – Boże Ciało- msza & 

procesja 

 

11- msza 

8- msza 

22-Matki 

Boskiej 

12 - msza 

26 - film 

 

17-msza 

 


