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Intencje dzisiejszej Mszy św. 

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencji: 

- ŚP. Amalii Kozioł  –w III rocznicę śmierci 

(Mamę Kazi Szymanek) 

 

Boże, Tyś nam przykazał czcić ojca 

 i matkę, zmiłuj się łaskawie nad 

duszą mojej Mamy i odpuść Jej 

grzechy; pozwól mi oglądać Mamę w  

radości Twej wiekuistej światłości. 

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby 

dusza Twojej sługi Amalii otrzymała  

przebaczenie  i  wieczny odpoczynek 

Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Amen. 
 

 

 
 

„Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego.” 
 

 

„Napisane jest: »Panu, Bogu 

swemu, będziesz oddawał 

pokłon i Jemu samemu  

służyć będziesz«”. 

Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze):  

Wejście: Na skrzyżowaniu #399 

Ofiarowanie: Ogrodzie Oliwny #408 

Komunia: Podaruj mi, Panie #415 

Mój Mistrzu #396  

Dziękczynienie: Golgot, Golgoto #371 

Wyjście: Wierze w Ciebie Panie #431 

 

Czytania na dziś: 

I - ZKsięgi Powtórzonego Prawa (Pwt 26,4-10) 

II – Czyt. z listu św. Pawła do Rzymian (Rz 10, 

8-13) 

Psalm: Ps 91,1-2.10-11,12-13.14-15 

REFREN: Bądź ze mną, Panie, w moim 

utrapieniu. 

Ewangelia: Według Św. Łukasza (Łk 4,1-13) 

 

http://www.polishcatholicmission.org/


 
---- NASZE POKUSY ---- 

Historia Jezusa na pustyni opowiada o pokusach złego ducha i o tym, jak je przezwyciężać. Analizując odpowiedzi 
Jezusa, odnajdujemy wskazówki dla naszego postępowania. 
Pustynia jest symbolem duchowych zmagań człowieka. Jezus udaje się tam pełen Ducha Świętego. Zanim 
rozpocznie walkę z szatanem, napełnia się mocą, którą otrzymuje od Ojca. Ten fakt oznacza, że kiedy Bóg 
dopuszcza na nas pokusy, najpierw udziela nam swojej łaski, abyśmy mogli stawić im czoła. Nie jest jak widz 
oglądający walkę, ale jak ojciec, który zawsze walczy po stronie swojego dziecka. 
Pierwsza pokusa dotyczy naszych potrzeb. Czasem wydaje się, że są rzeczy, bez których nie potrafilibyśmy żyć. 
Świat reklamy dodatkowo potęguje w nas to wrażenie. Jezus nie odrzuca naszych pragnień ani potrzeb, ale 
uświadamia nam, że jako osoby wierzące mamy karmić się Słowem Bożym. Ono zawiera prawdę o naszym życiu i 
odpowiedź na najtrudniejsze pytania. 
W drugiej pokusie Jezus prostuje nasze myślenie na temat systemu wartości. Bogactwo, władza czy uroda nie są w 
życiu najważniejsze. Bardziej powinno zależeć nam na pielęgnowaniu relacji z Bogiem, bo od Niego zależy nasze 
szczęście: „Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?”.  
W trzeciej pokusie Jezus objawia nam naszą godność. Jest ona darem Bożym i nikt nie może nam jej odebrać. Bez 
względu na popełnione grzechy Bóg zawsze nas kocha i dla Niego jesteśmy bezcenni. Warto o tym pamiętać, kiedy 
rozpoczynamy czas nawrócenia.           

     (ks. Krzysztof Burski) 

 

Czwarte przykazanie kościelne, które dotyczy postu, brzmi: "Zachowywać 
nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach 
pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach". Wydaje się, że 
najważniejszym wyrażeniem w tak sformułowanym przykazaniu jest słowo 
"pokuta". Katechizm Kościoła Katolickiego precyzuje, że chodzi tutaj o 
pokutę wewnętrzną, która polega na nawróceniu serca, przemianie postaw, 
radykalnej zmianie całego życia na lepsze. To jest podstawowa, prawdziwa 
wartość pokuty, jej sedno. Takiej pokuty oczekuje od chrześcijanina Pan 
Bóg i Kościół. Chrześcijanie są zobowiązani do jej praktykowania cały czas. 

Ponieważ jednak różnie z tym bywa w ciągu kolejnych dni i miesięcy, Kościół ustanowił dni i okresy pokuty, gdy 
koniecznie należy praktykować czyny pokutne, które wspomagają nawrócenie serca.  
Jakie są te czyny pokutne? Wykładnia do omawianego przykazania podana przez Sekretarza Generalnego 
Episkopatu Polski wylicza: "modlitwa, uczynki pobożności i miłości, umartwienie przez wierniejsze pełnienie 
obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post". Czas zaś pokuty, określony przez czwarte 
przykazanie, to poszczególne piątki całego roku i Wielki Post. We wszystkie piątki całego roku oraz w Środę 
Popielcową i Wigilię Bożego Narodzenia (o ile nie przypada wtedy IV niedziela Adwentu), obowiązuje chrześcijanina 
powstrzymanie się od spożywania pokarmów mięsnych, gdy ukończył on 14 rok życia. Zaleca się jednak, aby także 
młodsze osoby wprowadzać do tej praktyki, nie czekając aż osiągną one 14 lat. Warto jeszcze dodać, że według 
Konstytucji Apostolskiej Paenitemini zakaz spożywania pokarmów mięsnych nie oznacza zakazu spożywania nabiału 
i jaj oraz przyprawiania potraw tłuszczami zwierzęcymi. 

 

Kącik Finansowy  
Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. w styczniu wynosia $226. Comiesięczna opłata za kościół wynosi $100. 

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać! 

 

 
 



- OGŁOSZENIA - OGŁOSZENIA - OGŁOSZENIA - 
 

Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa 
 

Podobnie jak w latach ubiegłych już dzisiaj, w pierwszą niedzielę postu 14go lutego, 

rozpoczęliśmy pierwszą część „Gorzkich Żali”. Zachęcamy do uczestnictwa w tym  

popularnym nabożeństwie pasyjnym, połączonym z wystawieniem Najświętszego 

Sakramentu. Bezpośrednio po Gorzkich Żalach, ropraszamy do wspólnego przejścia  

Drogi Krzyżowej. Spotykać się będziemy jeszcze w podanych poniżej datach. 

 

 Część II       26 lutego (piątek), godz. 18:00 - w kościele St. John 

 Część III     11go marca (piątek), godz. 18:00 - w kościele St. John 

 

 

Malowanie Jajek i Ubieranie Palm Wielkanocnych 

19 marca - w sobotę (przed Niedzielą Palmową ) o godzinie 14:00 po południu, 

w przykościelnej salce st. Jude, tam gdzie zawsze mamy poczęstunek po mszy - 

będziemy ubierać palmy i malować jajka (metodą woskową). 

 

Przygotowane palmy będzie można poświęcić na mszy św. w kościele  

o godz. 16:30. 

       Zapraszamy serdecznie dorosłych i dzieci. 
    Materiały do pracy zapewnia PMK. 

 

 

Wielkanocna Spowiedź  
Możliwość przystąpienia do spowiedzi św.– w każdą sobotę od 4:00-4:30 przed mszą św. w kościele Św. Jana 

Również w czasie przygotowywania palm wielkanocnych, 19 marca, od godziny 15:00 – 14:30.  

     Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa !!! 

 

 

Kwiaty oraz Budowa Grobu Chrystusowego   
Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy w przygotowaniu Grobu 

Chrystusa we środę, 23 marca o godz. 18:00 do kościoła Św. Jana. 

Będziemy wdzięczni za datki pieniężne na kwiaty do dekoracji kościoła 

oraz grobu. Druga składka na tacę na dzisiejszej mszy będzie 

przeznaczona na zakup kwiatów. Prosimy również o udostępnienie 

kwiatów doniczkowych lub ofiarowanie świeżych kwiatów do dekoracji 

grobu. Ofiary przyjmuje Stenia Niewiara lub Zofia Schmidt. 

Serdeczne Bóg Zapłać za pomoc i dobre serce ! 

 

 
Św ięcenie Wielk anocnych Pokar mów ”Św ięconka” oraz polowanie na jajka 

 Tradycyjna polska „Święconka” odbędzie się w sobotę, 26go marca, o godz.13-stej w kościele Św. Jana. Zachęcamy             
wszystkich do modlitwy i medytacji przy Grobie Chrystusa.  

Po “Święconce” zapraszamy dzieci na tradycyjne „polowanie na jajka”.Słodka nagroda będzie do znalezienia w środku każdego 
jajka.                                                                                                       Zapraszamy do uczestnictwa! 

 



 

Msza Św. Wielkanocna  
 

 Msza Św. Wielkanocna,  będzie celebrowana w niedzielę 27go marca, o 

godz. 8:30 rano w kościele Św. Jana. 

  Bezpośrednio po Mszy św. zapraszamy na wspólne tradycyjne polskie 

śniadanie wielkanocne oraz podzielenie się święconką. Prosimy o przyniesienie 

wielkanocnych świątecznych potraw i wypieków na wspólny stół. Polska Misja 

Katolicka zapewnia święcone jajka, chleb, żurek wielkanocny 

 i napoje. 

Zachęcamy do uczestnictwa ! 
 

                                 
 

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

Marzec Kwiecień Maj 

26- Święconka (13:00) 

27 –  Wielkanoc (8:30) 

10- Msza Św.(13:00) 

 

8 –  Msza Św.(13:00) 

 

 

 
Dyżur konsularny -  Informacja przekazana przez P. Jacka Dutkiewicza 

 
Drodzy Państwo, 

Od paru lat zabiegamy o to, aby w Memphis odbył się znów dyżur konsularny.  Z różnych 

obiektywnych względów inicjatywa ta nie została jeszcze zrealizowana.  Ostatni dyżur odbył się 

w Memphis w 2013 roku. 

  

Chciałbym Państwa poinformować, że rozmawiałem tej sprawie wczoraj ponownie z Panem 

Konsulem Piotrem Konowrockim.   

  

W wyniku tej rozmowy padła ze strony Pana Konsula propozycja, aby wszyscy Ci, którzy mają 

potrzebę osobistego spotkania się z Konsulem skontaktowali się z Konsulatem RP w 

Waszyngtonie 

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

 

i przedstawili swoją sprawę do załatwienia.  W zależności od tego ile i jakich tematów będzie 

wymagało bezpośedniej interwencji ze strony Konsulatu, polskia placówka w Waszyngtonie 

będzie mogła podjąć decyzję o ewentualnym zorganizowaniu w tym roku dyżuru konsularnego w 

Memphis. 

  

W związku z powyższą informacją proszę bardzo o zgłaszanie swoich spraw bezpośrednio drogą 

telefoniczną do Konsulatu RP w Waszyngtonie  wraz z przesłaniem kopii do nizej podpisanego, 

 

http://polishcatholicmission.us9.list-manage1.com/track/click?u=f12079cdb738be548b3031b46&id=b1efc8aaeb&e=24a60c3bbf

