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Ks. Kazimierz Abrahamczyk
St. John Church, tel: 743-4551

Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze):
Wejście: Wstał Pan Chrystus # 465
Ofiarowanie: Otrzyjcie już łzy płaczącym #456
Komunia: Ballada Ewangeliczna #490
Dziękczynienie: Ciebie Boga Wysławiamy #512
Wyjście: Alleluja, Alleluja Alleluja #442
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)

Ks. Robert Szczechura
Church of Nativity, tel: (901) 373-1261

Intencje dzisiejszej Mszy św.
Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w
intencjach:
- Za dusze ŚP. Józefy i Juliana Szymanek
- Za duszę ŚP. Henryka Pawłowskiego
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.

„...On nam rozkazał ogłosić ludowi

i dać świadectwo, że Bóg
ustanowił Go sędzią żywych i
umarłych. Wszyscy prorocy
świadczą o tym, że każdy, kto w
Niego wierzy, w Jego imię
otrzymuje odpuszczenie
grzechów"....” (z dziejów Apostolskich)

Piekło zgorzkniało... św. Jan Chryzostom na Wielkanoc
Jeśli ktoś jest uczciwy i pobożny, niech znajdzie radość w tej dobrej i pełnej światłości uroczystości. Jeżeli ktoś
jest sługą roztropnym, niech wejdzie ciesząc się do radości Pana swego. Jeżeli ktoś dźwigał postu udręki,
niechże otrzyma dziś słuszną zapłatę. Jeśli niósł trudy od pierwszej godziny, niech sprawiedliwą otrzyma
należność. Jeśli ktoś przyszedł o trzeciej godzinie, niech też świętuje z wdzięcznością. Jeżeli ktoś dopiero po
szóstej godzinie się dołączył, niech nie ma żadnej wątpliwości, ponieważ niczego nie traci. Jeśli zaś ktoś
pozbawił się nawet dziewiątej godziny, niech także o niczym nie wątpi, niczego się nie boi. Jeśli ktoś dołączył
się nawet o jedenastej godzinie, niech wcale nie boi się zwłoki. Albowiem gościnny jest Pan. Przeto przyjmuje
ostatniego jak i pierwszego i daje odpocząć tym, którzy pracowali od pierwszej godziny. I nad ostatnim się
lituje i pierwszego wynagradza, i jednemu daje i drugiego wspomaga. I uczynki przyjmuje, i zamiary wita, i
wysiłki szanuje, i chęci pochwala. Przeto wejdźmy wszyscy do radości Pana swego: i pierwsi, i drudzy nagrodę
przyjmijcie. Bogaci i ubodzy, wszyscy razem się cieszcie. Wstrzemięźliwi i leniwi, ten dzień uczcijcie. Ci, co
pościli i co nie pościli, weselcie się dziś. Uczta przygotowana, rozkoszujcie się wszyscy. Baranek
przygotowany, niech nie wyjdzie nikt głodny. Wszyscy nasyćcie się ucztą wiary, wszyscy przyjmijcie bogactwo

miłosierdzia. Niech nikt nie opłakuje ubóstwa, objawiło się bowiem wspólne Królestwo. Niech
nikt nie opłakuje grzechów, przebaczenie bowiem z grobu zajaśniało. Niech nikt nie lęka się
śmierci, wybawiła bowiem nas śmierć Zbawiciela. Wygasił ja Ten, który był przez nią
trzymany. Ujarzmił piekło Ten, który zstąpił do piekła. Zgorzkniało piekło,
skosztowawszy ciała Jego. I to właśnie przewidując, Izajasz tak wołał: piekło,
mówił zgorzkniało, spotkawszy Cię w otchłani. Zgorzkniało, bo zostało puste.
Zgorzkniało, bo zostało oszukane. Zgorzkniało, bo umarło. Zgorzkniało, bo
zostało obalone. Zgorzkniało, bo zostało skrępowane. Przyjęło ciało, a natknęło się
na Boga. Przyjęło ziemię, a spotkało samo niebo. Przyjęło to, co mogło widzieć, a
wpadło w to, czego nie mogło widzieć. Gdzie więc, o śmierci, jest twój oścień? Gdzie
twe, piekło, zwycięstwo? Zmartwychwstał Chrystus – i tyś zostało zrzucone.
Zmartwychwstał Chrystus – i upadły demony. Zmartwychwstał Chrystus – i
weselą się aniołowie. Zmartwychwstał Chrystus – i nikt martwy nie pozostał w
grobie. Chrystus bowiem powstawszy z martwych stał się pierworodnym pośród
umarłych. Jemu chwała i królestwo na wieki wieków. Amen.”

Kącik Finansowy
Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. w styczniu wynosia $280. Tym razem wydatków troche więcej: opłata za
kościół wynosi $100 ; $100,00 na swiąteczną dekoracje kosciola. Zebrana ruga taca $152– przeznaczona jest na
kwiaty do dekoracji grobu Chrystusowego .Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać!

- OGŁOSZENIA - OGŁOSZENIA - OGŁOSZENIA –
Msza Św. w Maju
W maju - Msza Św. odbędzie się 14go maja o godz. 13:00 Po mszy św. zapraszamy na tradycyjną
koronacje Najswiętszej Maryi Panny w przykościelnej grocie. Zachęcamy Państwa do uczestnictwa.

Niedziela, 23-go Kwietnia 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’
„On wywyższony na krzyżu, w swojej nieskończonej miłości ofiarował za nas
samego siebie - modli się Kościół słowami prefacji we Mszy o Najświętszym Sercu
Pana Jezusa - z Jego przebitego boku wypłynęła krew i woda, i tam wzięły początek
sakramenty Kościoła, aby wszyscy ludzie pociągnięci do otwartego Serca Zbawiciela,
z radością czerpali ze źródeł zbawienia”. Na przebity bok, jako źródło miłosierdzia,
wskazywał Chrystus, gdy mówił do św. Faustyny: „rana serca mojego jest źródłem
niezgłębionego miłosierdzia” (Dzienniczek Św. Faustynynr. 1190).

Wspomnienie z malowania jajek i ubierania palm wielkanocnych:

Najlepsze Życzenia Błogosławionych i Radosnych Świąt Wielkanocnych przekazują:
Ksiądz Kazimierz Abrahamczyk S.V.D.
Ksiądz Krzysztof Rusin
Ksiądz Jacek Kowal
Ksiądz Robert Szczechura

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2017 roku (w j. polskim)
Kwiecień

Maj

Czerwiec

8 - Palmy i malowanie jajek
15- Święconka
16- Wielkanoc

14 – Msza Św.(13:00)

18 – Msza Św.(10:00)
Procesja na Boże Ciało

