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 Intencje dzisiejszej Mszy Św.  
 

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencji, za ŚP: 

 

Jerzego, Zofii i Antoniego Zawada oraz 

Marię i Stanisława Marczyk oraz  

Felicję i Bronisława Minko 
 

 Boże, Tyś nam przykazał czcić ojca i matkę,  

zmiłuj się łaskawie nad duszami  

moich rodziców, rodzeństwa i rodziny 

i odpuść im grzechy;  

pozwól mi oglądać ich w radości  

 Twej wiekuistej światłości.  

 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
 

 

 

 

 

 

       Pan zmartwychwstał  

i jest z nami ! 

Alleluja!, Alleluja!, Alleluja! 

Głośmy razem z Aniołami...  

Alleluja!, Alleluja!, Alleluja! 

 

 Pieśni na dziś:  

Wejście: Wesoły nam dzień dziś nastał #463 

Ofiarowanie: Otrzyjcie już łzy płaczącym  #456 

Komunia: Nie zna śmierci #454 

Dziękczynienie: Ciebie Boga Wysławiamy #512 

Wyjście: Wstał Pan Chrystus # 465 

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/


 

Jezus żyje! 
Alleluja, Jezus żyje! Ten radosny okrzyk zwiastuje całemu światu najważniejszą 

prawdę chrześcijaństwa: po męce i śmierci, po bólu i niepewności jutra nastało 

zmartwychwstanie. Z wiarą stajemy dziś przed pustym grobem, z którego płynie 

radosne orędzie: Nie ma Go tutaj, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. 

Centrum naszej wielkanocnej radości jest Chrystus, „zwycięzca śmierci, piekła i 

szatana”. Z grobu Jezusa, w którym zamknęli Go możni tego świata, rozchodzi 

się na cały świat Ewangelia życia, radości i nadziei. Zmartwychwstały pokazuje, 

że życie na ziemi jest przygotowaniem do szczęścia wiecznego.   

Często zdarza się, że tak niezwykłe i niepowtarzalne wydarzenie jak Święta 

Paschalne nie pozostawia w nas prawie żadnego śladu. Świąteczny nastrój tak 

szybko gaśnie. Powtarzamy utarte słowa: „Święta święta i po świętach”. 

Zastanawiające jest również to, że gdyby Kościół nie nakazał przystąpienia do 

spowiedzi, to pewnie u wielu katolików sumienie nie byłyby odświeżone. 

Jedyny widoczny ślad – umyte okna i wyprane firanki. 

Potrzeba nam wiary w to, że Chrystus zmartwychwstał. Wiary, która opiera się 

nie o dane statystyczne, ale o osobistą relację z Jezusem. Przyjmując Chrystusa, przyjmujemy nowe życie. Życie, w 

którym może zdarzyć się zarówno męka, jak i śmierć. A potem zmartwychwstanie, kiedy to Chrystus przychodzi do 

uczniów, rozmawia z nimi, je i pije. Chodzi po falach, znika, przechodzi przez drzwi. Wszystko to takie dziwne, że 

trudno sobie wyobrazić, jak to odbierali ludzie, którzy to widzieli. Niektórzy po prostu bali się, bo myśleli, że to 

zjawa.  

W trosce o siebie odchodzili. 

Znakiem „nowego życia” jest jajko. W symbolice chrześcijańskiej jajko od początku było związane z Wielkanocą, 

nawiązywało do faktu Zmartwychwstania Pańskiego. Jak spod skorupki jajka wykluwa się nowe pisklę, tak 

zmartwychwstały Chrystus po trzech dniach zwycięsko wychodzi z grobu. Dawniej jajko symbolizowało Stary i 

Nowy Testament, a więc Stare i Nowe Przymierze Boga z ludźmi. Skorupka jajka, która zwykle po rozbiciu zostaje 

odrzucona jako nieprzydatna, oznaczała Stary Testament, natomiast żółtko jajka – jądro nowego życia – obrazowało 

Nowe Przymierze. 

Bliskie jest wielu z nas doświadczenie osób, które po ciężkim wypadku doświadczyły powrotu do zdrowia. 

Niektórzy mówią, że czują, jakby narodzili się na nowo, że otrzymali od Boga dar nowego życia. Otrzymali nową 

nadzieję. Znaku chrześcijańskiej nadziei dopatrywał się w jajku św. Augustyn. Tak o tym pisał: „Nadzieja nie jest 

bowiem jeszcze rzeczywistością, jak i jajo nie jest jeszcze kurczęciem; zwierzęta czworonożne rodzą młode, ale 

ptaki – nadzieję na młode. Nadzieja zaś skłania nas, abyśmy nie dbali o rzeczy teraźniejsze, lecz żebyśmy 

oczekiwali rzeczy przyszłych”. 

Spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym przemieniło uczniów i całe pokolenia chrześcijan w świadków Boga. 

Tajemnica pustego grobu zdaje się potwierdzać, że miłość Chrystusa zawsze odnosi zwycięstwo nad śmiercią, nad 

egoizmem, grzechem oraz wszelkimi zniewoleniami. Alleluja, Jezus żyje! 

 
         ks. Leszek Smoliński 
 

                                          Błogosławionych i  Radosnych Świąt Wielkanocnych  życzą: 

 

 Niech radosne Alleluja będzie dla Was ostoją zwycięskiej miłości  

                  i niezłomnej wiary. 

      Niech pogoda ducha towarzyszy Wam w trudzie każdego dnia,  

       a radość serca w czasie zasłużonego odpoczynku. 
 

Ksiądz Kazimierz Abrahamczyk S.V.D.  

Ksiądz Krzysztof Rusin 

Ksiądz Jacek Kowal  

Ksiądz Robert Szczechura 

 

 



 

 

                                                                                 

Serdecznie dziękujemy osobom które uczestniczyły w  malowanie jajek i ubieraniu Wielkanocnych palm  

 
W sobotę przed Niedzielą Palmową odbyło się jak co roku tradycyjne 

malowanie jajek i ubieranie palm wielkanocnych. Bardzo dziękujemy 

uczestnikom za podtrzymywanie tych przepięknych tradycji świątecznych. 

Szczególnie jest to bardzo ważne  dla naszych dzieci w różnym wieku. Aby 

kiedyś mogly przekazać te tradycje dla następnego pokolenia.  

 

Polska Misja Katolicka  

 

             
 
 

 

 
 

Kącik Fin ansow y  
 

Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $237. Druga taca, 

przeznaczona na kwiaty wynosiła $123. Za kościół zapłacono $100. 

Dziękujemy osobom które dały donację na na kwiaty do dekoracji 

kościoła oraz Grobu Chrystusowego. 

Dla wszystkich ofiarodawców serdeczne - Bóg Zapłać! 
 

            

                                                                              
 

Dyżur Konsularny w Memphis 

 

Przypominamy,  że jeszcze zgłoszenia można przedstawiać telefonicznie lub emailem do końca marca na poniższy  

e-mail lub telefon:   (202) 499 1930, kontakt- pani Justyna Kulicka 

Kontakt  Konsulatu RP w Waszyngtonie 

(http://www.waszyngton.msz.gov.pl/pl/waszyngton_us_a_pl_informacje_konsularne/)  

http://www.waszyngton.msz.gov.pl/pl/waszyngton_us_a_pl_informacje_konsularne/


 

 
 

 3-go Kwietnia, 2016 

Niedziela Miłosierdzia Bożego 

 
Tradycyjnie w pierwszą 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.  

 

W tym roku nasza comiesięczna msza św. odbędzie się nie jak 

zawsze w drugą ale w 1szą niedzielę kwietnia, w Niedzielę 

Miłosierdzia Bożego, tj. 3go kwietnia o godz. 12:00.  

Bardzo serdecznie wszystkich zachęcamy do uczestnictwa. 

 

                                                             
 

Memorial Weekend 2016 - Reminder 
Przypominamy państwu o naszej propozycji wypoczynku w Arkansas nad krystalicznym jeziorem Greers Ferry 

położonym pośród przepięknych lasów, dzikiej przyrody oraz górzystych terenów. Gdzie można się zrelaksować, 

popływać, powędkować, wyciszyć z dala od zgiełku miasta. 

Ulotka z dokładną informacją zamieszczona jest na stronie Polskiej Misji Katolickiej, prosimy o zgłoszenia jak 

najszybciej- nie później niż 15 kwietnia. 

 

 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2016 roku (w j. polskim) 
 

Kwiecień Maj Czerwiec 

3- Msza Św.(12:00) 

 

8 –  Msza Św.(13:00) 

29- wieczorna msza nad jeziorem 

12 –  Msza Św.(13:00) 

 

 

                         


