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 Intencje dzisiejszej Mszy Św.  

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencji: 

Mariana Cieślaka – Taty Grzegorza Cieślaka. 

 

Jezu, Mistrzu cierpiących, naucz nas modlić 

 się tak jak Ty, o oddalenie cierpienia,  

a gdy wolą Bożą jest, byśmy cierpieli 

wspieraj nas i ucz przyjmować je, znosić  

i ofiarować dla większej chwały Bożej i 

dobra wszystkich cierpiących, Amen ! 

Matka Boża bolesna uproś nam męstwo w cierpieniu. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Alleluja!, Alleluja!, Alleluja! 

 

Zmartwychwstał z grobu Pan, Alleluja! 

Który za nas zawisł na drzewie krzyża. Alleluja! 

Niebo i ziemia się cieszą. Alleuja! 

Ze zmartwychwstania Twojego Chryste. Alleluja!  

 

 Pieśni na dziś:  

Wejście: Wesoły nam dzień dziś nastał #463 

Ofiarowanie: Otrzyjcie już łzy płaczącym  #456 

Komunia: Nie zna śmierci #454 

Dziękczynienie: PrzychodziszPanie       

Wyjście: Zwycięzca śmierci # 470 

(zwrotki 1 & 3, 4) 

 Czytania na dziś:  

I - Czytanie z Dziejów Apostolskich 10-34; 37-43 

II - Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do 

Kolosan (Kol 3, 1-4) 

Psalm: (Ps 118,1-2.16-17.22-23) – „W tym dniu 

wspaniałym wszyscy się weselmy.” 

Ewangelia: Według św. Jana (J 20,1-9) 

http://www.polishcatholicmission.org/


 

 

                    Cierpienie, nadzieja, zbawienie                     
 

Problemu cierpienia i śmierci nie można bagatelizować. Sama śmierć nas 

przeraża, bowiem kończy ziemski etap życia – pozostawiając wszystkich i 

wszystko, zamykamy ten nasz ziemski epizod. Zwróćmy jednak uwagę, że 

może i tak by było, gdyby nie Miłość. To ona sprawiła, że Jezus 

Zmartwychwstały pokazał nam, iż to nie koniec, lecz dopiero początek drogi. 
 

Przychodzimy na ten świat pełni ufności i radości. Potem poznajemy smutek, płacz, rozczarowanie. Skąd to się 

bierze? W Sakramencie Chrztu otrzymujemy wiarę, nadzieję i miłość, ale z upływem czasu powoli zatracamy cechy 

nierozerwalnie związane z tymi cnotami, zaś nasze smutne, pełne przygnębienia spojrzenie na życie jest takie 

ludzkie, nie mające nic wspólnego z radością i miłością Boga. Święta Zmartwychwstania Pańskiego to święta 

radosne, pełne nadziei, mimo przygnębiającego, smutnego trzydniowego prologu do wydarzenia nie mającego 

swego odpowiednika w świecie i w czasie. 

Ostatnie trzy dni smuciliśmy się, przeżywając cierpienia fizyczne i psychiczne, którymi był On doświadczany. Czy 

był to rzeczywisty smutek, czy tylko dostosowanie się do tradycji? Na to pytanie odpowiedzieć musimy sobie sami. 

Ale powinniśmy pamiętać, że to nie było łatwe przejście, że to nie był epizod, lecz najważniejszy moment pobytu 

Boga na ziemi. W Dziejach Apostolskich słyszymy: „Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie 

całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków.” (Dz 10,40-41). 
 

Kim jesteśmy? Dzieje nas uczą, że świadkami Zmartwychwstania Zbawiciela, ale poza tym jesteśmy samoistnymi 

elementami przyrody, dziećmi Bożymi będącymi pod opieką Boga Ojca. Święty Paweł w Liście do Kolosan poucza 

nas i daje wskazówki: „Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest 

ukryte z Chrystusem w Bogu.” (Kol 3,2-3) Właśnie te słowa mają za zadanie wzbudzić w nas radość, pogłębić 

naszą wiarę, przypominając, że dzięki poświęceniu się Jezusa Chrystusa także i my osiągniemy nasze 

przeznaczenie, jak nam obiecał Bóg Ojciec. 
 

Dziś przyjęcie faktu, że Pan Zmartwychwstał, nie przedstawia dla nas żadnego problemu. Wierzymy w 

Zmartwychwstanie, jesteśmy o nim wręcz przeświadczeni. Możemy jednak zapytać, co oznacza dla nas „codzienne 

zmartwychwstanie”, tzn. powstawanie do nowego życia. Prawda ta nadaje sens naszej wierze. Chrystus żyje – On 

nie jest postacią, która przeminęła. Czy rzeczywiście w to wierzymy, czy już tylko z przyzwyczajenia zachowujemy 

tradycję? 

Jezus to Emanuel – Bóg z nami. Trwa w swoim Kościele, w jego sakramentach, w jego liturgii, w jego nauce i całej 

jego działalności. Także w naszym codziennym, szarym życiu, w miejscu, w którym jesteśmy, na wszystkich 

ziemskich drogach możemy spotkać Chrystusa. Trzeba nam tylko chcieć zobaczyć Go wychodzącego nam na 

spotkanie w naszych braciach – ludziach. Bądźmy więc dla wszystkich bardziej wyrozumiali, dajmy naszym 

bliźnim więcej naszego czasu. Niech Boża Miłość nas łączy. 
 

Jezu Chryste Zmartwychwstały, dziękujemy Ci za Twoje świadectwo, za naukę, za Miłość. Prosimy, pozwól nam 

zrozumieć ogrom Twojego poświęcenia dla nas, będących prochem marnym. Uczyń z nas fundament Twojego 

Kościoła. 

Piotr Blachowski 

 

                                          Błogosławionych i  Radosnych Świąt Wielkanocnych  życzą: 

 

Ksiądz Kazimierz Abrahamczyk S.V.D.  

Ksiądz Krzysztof Rusin 

Ksiądz Jacek Kowal  

Ksiądz Robert Szczechura 

 

 



 

 

                                                                                 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyszli n a malowanie jajek i ubieranie palm Wielkanocnych 

 
W sobotę przed Niedzielą Palmową przyszła tylko „garstka” osób na malowanie jajek 

i ubieranie palm. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!! za uczestnictwo i 

podtrzymywanie tradycji świątecznych a w szczególności pokazanie dzieciom tych 

naszych  pięknych polskich tradycji  Wielkanocnych związanych z malowaniem jajek i 

ubieraniem wielkanocnych palm.  

 

Polska Misja Katolicka 

Memphis, TN 

 

 

             
 
 

 

 
 

 

Kącik Fin ansow y  
 

Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $232. Za kościół zapłacono $100. 

Dziękujemy osobom które dały donację na na kwiaty do dekoracji kościoła 

oraz Grobu Chrystusowego. 

Dla wszystkich ofiarodawców - Bóg Zapłać! 
 

 

            

  

                                                                             



 

 

Msza Św. w Maju i Piknik 
 

W maju - Msza Św. odbędzie się 3go maja o godz. 13:00 (nie jak zawsze w drugą niedzielę) ze względu na 

obchody Memphis in May, msza zostaje przesunięta żeby nie „kolidować” z majowymi obchodami dla 

uhonorowanie Polski. 

Po mszy św. zapraszamy na coroczną tradycyjną majówkę i piknik tym razem „u księdza Kazimierza w 

ogródku”. 

                                                                               

 Niedziela, 12-go Kwietnia, 2015 

Niedziela Miłosierdzia Bożego 
W 1. niedzielę po Wielkanocy obchodzone jest w Kościele Katolickim 

Święto ku czci Bożego Miłosierdzia ustanowione w 2000 r. przez papieża 

Jana Pawła II podczas kanonizacji św. Faustyny Kowalskiej.  

 

Święto to zostało ustanowione w wyniku objawień mistycznych św. siostry 

Faustyny Kowalskiej (zm. 1938). Według nich sam Jezus Chrystus żądał 

ustanowienia tego święta i dał obietnice związane z nim. Poprzedza je 

nowenna do Miłosierdzia, począwszy od Wielkiego Piątku. Zabiegi o 

ustanowienie tego święta sięgają roku 1938 r., które po śmierci św. Faustyny 

podjął jej spowiednik ks. Michał Sopoćko.  

Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w modlitwie i mszy świętej. 

„W tym dniu kapłani będą mówić ludziom o wielkim i niezgłębionym 

miłosierdziu moim”. 

 

„Pragnę – powiedział Pan Jezus – aby Święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a 

szczególnie dla biednych grzeszników. Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego 

odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski, niech się nie lęka 

zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat”. 

„Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest Święto Miłosierdzia.  

Jeżeli nie uwielbią Miłosierdzia Bożego – zginą na wieki”. 

                                                             
                                                                                                                                                                                                      


