


   
“  Wielkanocne  Odnowienie  “ 

 
Ciemność zeszła z horyzontu, 

zorza łuną świeci jasną, 
pola rosą się pokryły, 

czarne mary w sercach gasną! 
 

Nowe życie bije wokół! 
Ptaków chóry jak anioły, 

w lesie rojem rozśpiewane, 
echo niesie głos wesoły! 

 
A i łąki nad jeziorem  

jurnie szatę swą przybrały 
i stokrotki i kaczeńce  

kolorowo zapachniały! 
 

Nasze dusze Światła pragną, 
jak te źdźbła zielonej trawy, 
by wybielić swe komnaty, 
z cieni zwątpień i obawy! 

 
Jezus przyszedł nam z pomocą, 

 w skromnej szacie przyodziany, 
wziął na siebie nasze winy, 
poprzez wieki wyczekany! 

 
Ten Baranek nasz potulny, 

wzrokiem prosto w niebo mierzył 
i Misterium Ojca spełnił, 

by lud Jego w Niego wierzył! 
 

Wiara nas tu wiodła dzisiaj! 
Wola Boża niech sie stanie! 
Śmierć została zwyciężona! 

My, świętujmy Zmartwychwstanie! 
 

                                                 Alicja Jęczmień, Wielkanoc 2019 
 

druhna 
 
bóg, 
taki ładny i dobry w kazaniu i na złotych 
obrazkach. 
spływa na nas kojąco  
z przykrytego śnieżnobiałym obrusem 
ołtarza. 
honor i ojczyzna  
na wyglancowanych mundurach.  
patriotyzm rośnie po wypitych toastach, 
siłacze przemówień i defilad. 
 
bohaterka nie wygląda jak joanna d’arc,  
w srebrnej zbroi, na prężnym rumaku. 
złote warkoczyki pod starym beretem, 
podarte pończochy.  
nie boi się dźwigać granaty  
w koszyku pod nosem żandarmów. 

  
 
boi. 
nikt nie chce umierać mając naście lat, 
tysiące kolumbów też nie chciało. 
 
czy bóg mógłby być w piekle? 
był. 
w diabelskim kotle,  
w ogniu luf czołgowych, bomb z nieba. 
przeszedł przez cuchnące kanały,  
nieludzkie obozy, katorgi więzienne. 
przeżył. 
honor i ojczyzna 
przertwały na brudnym orzełku, 
poszarpanych mundurach, 
poranionych ciałach. 
 

                    - Paweł Janikowski 

 
                                                       Sponsorzy “Naszego Biuletynu” 

Informacje i różne ogłoszenia: Praca - Kupno - Sprzedaż – Usługi 
          

→ Przypominam raz jeszcze, że święcenie pokarmów wielkanocnych w Martinez odbędzie się w Wielką 
Sobotę w godzinach od 10:00 am do 1:00 pm, natomiast w San Leandro w Kościele Matki Bozej Dobrej 
Rady o godz 11:00 i 11:30 am. 

→ Trzy tygodnie temu przesłałem fundusze zebrane w okresie Bożego Narodzenia jako wsparcie 
finansowe dla dzieci niepełnosprawnych w Wierzbicach Wrosławskich i Sióstr Św. Józefa, które tymi 
dziećmi się zajmują: od wspólnoty w San Leandro $548 oraz z Martinez $617, łączna suma 1165 
dolarów. Bóg zapłac za złożone ofiary.                              

→ 31 Marca 2019 w Martinez, odbyła się uroczysta Msza Św., w czasie której nadano odznaczenia 
Państwowe i Wojskowe dla wielce zasłużonych działaczek Polonijnych w Bay Area: Pani Krystynie Chciuk 
oraz Pani Halinie Butler a także gratulacje dla Pana Leszka Przyłuskiego z okazji 95 rocznicy urodzin oraz 
wydaną autobiografię. Serdeczne podziękowania za przygotowanie pięknego przyjęcia z tej okazji w 
wykonaniu wszystkich rodzin wspólnoty oraz część artystyczną w wykonaniu Łowiczan, dzieci ze Szkoły 
Polskiej w Walnut Creek oraz zespołu Kuzyni . Nad całością czuwała Panie Iwona Urbaniak i Irena Grobelny 
oraz Pan Ryszard Urbaniak. Serdeczne Bóg zapłać 

→  Zapraszamy wiernych na Triduum Paschalne w Martinez. Wielki Czwartek 7:30 pm,  
     Wielki Piątek 7;30 pm oraz Wielka Sobota 7:30 pm 

→ Po rocznym przygotowaniu Pani Carrie Gądek zostanie przyjęta do wspólnoty Kościoła Katolickiego w 
Wielka Sobotę.  
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