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Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze): 
Wejście: Wstał Pan Chrystus #465 

Po II czytaniu – SEKWENCJA #453 

Ofiarowanie: Otrzyjcie już łzy płaczącym #456 

Komunia: Wesoły nam dzień dziś nastał #463 

Dziękczynienie: Ciebie, Boga, wysławiamy (512) 

Wyjście: Alleluja #442 

Czytania na dziś: 

I- Z Dziejów Apostolskich 10-34; 37-43 

II- Z listu Pawła Apost. do  Kolosan  (Kol.3:1-4) 

Psalm: „W tym dniu wspaniałym wszyscy się 

weselmy” 

Ewangelia: Słowa Ewangelii według Św. Jana  

(J 20, 1-9)  

Intencje dzisiejszej Mszy św. 
Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w poniższych 

intencjach: 

1. Za wszystkich zmarłych z rodziny 

Szczepaniak i Szostak 
Boże, Ojcze Niebieski, polecamy Ci 

dusze z naszych zmarłych rodzin.  

Spraw, aby odnieśli zwycięstwo nad 

grzechami, a Zmartwychwstały 

Chrystus otworzył przed nimi drzwi do Królestwa 

Niebieskiego! 

 
Matko Boża Bolesna uproś nam męstwo w cierpieniu. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  

 

„Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. 

Odprawiajmy nasze święto w Panu.” 
  

O co proszę? O serce dogłębnie przeniknięte radością ze 

spotkania ze Zmartwychwstałym. 
Będę towarzyszył Marii Magdalenie, która wczesnym rankiem idzie do 

grobu (w. 1). Będę rozmawiał z nią o jej miłości do Jezusa, o tym, jak 

oglądała Jego okrutną mękę i agonię na krzyżu i jak teraz, po śmierci 

Jezusa, płacze i tęskni za swoim Panem. 

 

Jak w Wielkim Poście przygotowywałem się do Wielkiej Nocy? Co 

mogę powiedzieć o moim przeżywaniu męki Jezusa? Czy zależy mi na 

Jezusie i czy tęsknię za Nim jak Maria Magdalena? 

Będę wpatrywał się w zachowanie Magdaleny w chwili, gdy 

spostrzega, że grób jest pusty. Będę patrzył, jak przejęta biegnie do 

Piotra i Jana. Zobaczę zmieszanie na jej twarzy, gdy tłumaczy 

apostołom, co zastała przy grobie (ww. 1-2). 

Przypomnę sobie sytuacje z mojego życia, w których doświadczyłem 

szczególnej bezradności, kiedy „biegłem” do najbliższych memu sercu, 

szukałem porady i ukojenia w bólu. Podziękuję Jezusowi za ludzi, 

których wtedy mi posłał, za kierowników duchowych, spowiedników, 

przyjaciół. 

 

Wrócę do ewangelicznej sceny, aby wpatrywać się w biegnących do 

grobu Piotra i Jana (ww. 3-4). Popatrzę na ich zniecierpliwione twarze 

i oczy wyglądające grobu. Zwrócę uwagę na ich zachowanie przy 

pustym grobie (ww. 5-9). 

Przywołam w pamięci chwile, w których w szczególny sposób tęskniłem za Jezusem i szukałem znaków Jego 

obecności. Jakie to były sytuacje? Opowiem o nich Jezusowi. 

Jakie uczucia budzą się we mnie, gdy myślę o moim spotkaniu ze Zmartwychwstałym? 

Piotr i Jan z pewnością odczuwali w sercu gorzkie wspomnienia własnej niewierności i zdrady. Będę prosił, aby 

Jezus wzbudził we mnie tęsknotę za Nim: „Pragnę Twojego życia jak łania wody ze strumieni!”. 
                                Krzysztof Wons SDS/Salwator 

http://www.polishcatholicmission.org/


                                  

                     

             OGŁOSZENIA  

               
 

Msza Św. – 11 kwietnia 

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli 

II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. 

Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla 

archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich 

diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 

roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji 

Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego 

Kościoła. 

Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna polegająca na odmawianiu 

przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego. 

Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności [Moich] dla pociechy świata całego (Dz. 1517) – powiedział Pan 

Jezus do Siostry Faustyny. 

Nasze obchody będą w niedziele, 11 kwietnia w kościele Nativiy o godz. 12: 30 – będzie to nasza comiesięczna msza 

w j. polskim. Zapraszamy! 

        

 
 

          Baranek wielkanocny  

Baranek wielkanocny to chrześcijański symbol Wielkanocy. Symbolika baranka 

wielkanocnego bardzo mocno zakorzeniła się w tradycji chrześcijańskiej. Dla 

chrześcijan baranek jest symbolem najważniejszych świąt w kalendarzu 

liturgicznym – Wielkanocy. Wizerunek tego zwierzątka jest symbolicznym 

przedstawieniem Jezusa Chrystusa, jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. 

Przekazy ze Starego Testamentu dotyczące ofiary z tego zwierzęcia porównuje się 

do tej, którą złożył chrześcijański mesjasz na krzyżu. Wskazuje się na niewinność 

baranka, ale także na fakt jego ślepego posłuszeństwa, w czym przypominać ma 

Chrystusa, – chociaż był niewinny, to oddał swoje życie wykazując pokorę 

względem Boga Ojca. Baranek oznaczał krwawą ofiarę mającą przybliżyć nas do 

Boga. Jezus umierając na krzyżu dał ludziom zbawienie oraz możliwość obcowania z 

Bogiem po śmierci. W tym kontekście śmierć Chrystusa to ofiara doskonała.       

           

         
Symbole wielkanocne i ich znaczenie 

Koszyczki, z którymi wierni udają się do kościoła dzień przed Wielką Nocą, w celu poświęcenia pokarmu, 

przybierają różnorodne formy. Każdy przyozdabia święconkę według własnego uznania. Jednak, bez względu 

na wygląd, zawartość koszyczka zawsze jest bardzo podobna. Na jego podstawowe wypełnienie składa się 7 

produktów: jajka (najważniejszy symbol wielkanocny, ponieważ oznacza triumf życia nad śmiercią i początek 

nowego życia), sól i pieprz (symbolizują oczyszczenie, prawdę i życie w prostocie), chleb (włożony do 

święconki ma zapewnić dobrobyt i pomyślność), wędlina (zdrowie, płodność i dostatek materialny), chrzan 

(symbol zdrowia i siły fizycznej), baranek i słodka babka (oznacza odkupienie grzeszników i przezwyciężenie 

zła oraz ogólnie pojęte umiejętności i doskonałości).  

Wszystkie te symbole świąt wielkanocnych mają swoje konkretne znaczenie nierozerwalnie związane z religią 

chrześcijańską. 

          
 

                                Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $155. Comiesięczna opłata za kościół wynosi 

$150. PMK dołożyła $100 do wielkanocnej dekoracji kościoła. Wszystkim ofiarodawcom 

serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać! 

 

                    
     

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2021roku (w j. polskim) 

 
Kwiecień Maj Czerwiec 

4 – Wielkanoc (14:00) 

11- Niedziela Miłosierdzia (12:30) 

9 – Msza Św. (12:30) 13 – Msza Św. (12:30) 

 



Teksty pieśni na dzisiejszą mszę: 

Wejście   

 

1) Wstał Pan Chrystus z martwych ninie, 

Alleluja, Alleluja! 

Uweselił lud swój mile 

Alleluja, Alleluja! 

Nie żałował życia swego, 

Alleluja, Alleluja! 

Dla człowieka mizernego. 

Alleluja, Alleluja! 

2) Tego dnia wielkanocnego, 

Alleluja, Alleluja! 

Chwal, każdy, Syna Bożego. 

Alleluja, Alleluja!  

Trójcę wyznawajmy, 

Alleluja, Alleluja! 

Bogu cześć i chwałę dajmy. 

Alleluja, Alleluja! 

 

Sekwencja (po II czytaniu) 

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary  

składają jej wierni uwielbień swych dary.  

 

      Odkupił swe owce Baranek bez skazy,  

      pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.  

 

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, 

choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.  

     

     Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała?  

     Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. 

 

Żywego już Pana widziałam grób pusty  

i świadków anielskich, i odzież, i chusty.  

 

     Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i 

nadzieja,  

     a miejscem spotkania będzie Galilea.  

 

Wiemy żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,  

o Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy. 

 

Ofiarowanie 

1. Otrzyjcie już łzy płaczący,  

żale z serca wyzujcie 

Wszyscy w Chrystusa wierzący, 

weselcie się, radujcie. 

Bo zmartwychwstał samowładnie, 

jak przepowiedział dokładnie. 

Alleluja, alleluja, 

Niechaj zabrzmi – Alleluja 

 

2. Darmo kamień wagi wielkiej;  

Żydzi na grób wtłoczyli 

Darmo dla pewności wszelkiej 

zbrojnej straży użyli. 

Na nic straż, pieczęć i skała, 

nad grobem w Pana się zdała. - Alleluja... 

 

3. Bóg wszechmocny, Bóg natury,  

wyższy nad wszystkie twory, 

Wstaje z grobu, kruszy mury, 

nie zna żadnej zapory. 

Zdjęta trwogą straż upada 

i prawie sobą nie włada. - Alleluja... 

 

    Komunia  

1- Wesoły nam dzień dziś nastał,  

Którego z nas każdy żądał;  

Tego dnia Chrystus zmartwychwstał,  

Alleluja, alleluja!  

2- Król niebieski k’nam zawitał,  

Jako śliczny kwiat zakwitał;  

Po śmierci się nam pokazał.  

Alleluja, alleluja!  

3- Piekielne moce zwojował,  

Nieprzyjaciele podeptał,  

Nad nędznymi się zmiłował.  

Alleluja, alleluja!  

4- Do trzeciego dnia tam mieszkał,  

Ojce święte tam pocieszał,  

Potem iść za sobą kazał.  

Alleluja, alleluja!  

5- Którzy w otchłaniach mieszkali,  

Płaczliwie tam zawołali,  

Gdy Zbawiciela ujrzeli  

Alleluja, alleluja!  

6- “Zawitaj, przybywający,  

Boży Synu Wszechmogący,  

Wybaw nas z piekielnej mocy!” 

Alleluja, alleluja!  

7-  Wielkie tam wesele mieli, 

Gdy Zbawiciela ujrzeli,  

Którego z dawna żądali.  

Alleluja, alleluja!  

8- Potem swą mocą zmartwychwstał.  

Pieczęci z grobu nie ruszał,  

Na stróżach wielki strach powstał.  

Alleluja, alleluja! 

 

Dziękczynienie 

 

Ciebie Boga wysławiamy, 

Tobie Panu wieczna chwała, 

Ciebie Ojca, niebios bramy, 

Ciebie wielbi ziemia cała. 

 

2. Tobie wszyscy Aniołowie, 

Tobie Moce i Niebiosy, 

Cheruby, Serafinowie, 

ślą wieczystej pieśni głosy. 

 

Święty, Święty, nad Świętymi, 

Bóg Zastępów, Król łaskawy, 

Pełne niebo z kręgiem ziemi, 

Majestatu Twojej sławy. 

 

Apostołów Tobie rzesza, 

chór Proroków pełen chwały, 

Tobie hołdy nieść pośpiesza 

Męczenników orszak biały. 

 

Ciebie poprzez okrąg ziemi, 

z głębi serca ile zdoła, 

Głosy ludów zgodzonymi, 

wielbi święta pieśń Kościoła. 

 

Niezmierzonej Ojca chwały, 

Syna Słowo wiekuiste, 

Z Duchem wszechświat wielbi cały, 

Królem chwały Tyś, o Chryste. 



 

 

Tyś Rodzica Syn z wiek wieka, 

by świat zbawić swoim zgonem, 

Przyoblókłszy się w człowieka, 

nie wzgardziłeś Panny łonem. 

 

8. Tyś pokruszył śmierci wrota; 

starł jej oścień w męki dobie 

I rajskiego kraj żywota, 

otworzyłeś wiernym sobie. 

 

9. Po prawicy siedzisz Boga, 

w chwale Ojca, Syn Jedyny, 

Lecz gdy zagrzmi trąba sroga, 

przyjdziesz sądzić ludzkie czyny. 

 

10. Prosim, słudzy łask niegodni, 

wspomóż, obmyj grzech co plami, 

Gdyś odkupił nas od zbrodni 

Drogiej swojej Krwi strugam1. 

 

11. Ze Świętymi w blaskach mocy, 

wiecznej chwały zlej nam zdroje: 

Zbaw o Panie, lud sierocy, 

Błogosław dziedzictwo swoje. 

 

12. Rządź je, broń po wszystkie 1ata, 

prowadź w niebios błogie bramy, 

My w dzień każdy, Władco co świata, 

Imię Twoje wysławiamy. 

 

13. Po wiek wieków nie ustanie, 

Pieśni, co sławi Twoje czyny, 

O w dniu onym racz nas Panie 

od wszelakiej ustrzec winy. 

 

14. Zjaw swą litość w życiu całym 

tym, co żebrzą Twej opieki: 

w Tobie Panie zaufałem, 

Nie zawstydzę się na wieki. 

 

Wyjście:  

 

ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA,  

ZMARTWYCHWSTAŁ PAN  

Zmartwychwstał Pan, Alleluja x3  

Zmartwychwstał Pan  

 

Alleluja, Alleluja, Alleluja Pan jest wśród nas x3  

Pan jest wśród nas Alleluja x3  

Pan jest wśród nas  

 

Alleluja, Alleluja, Alleluja radujmy się x3  

Radujmy się Alleluja x3  

Radujmy się  


