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Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze): 

Wejście: Na skrzyżowaniu  #398 

Ofiarowanie: Ach, mój Jezu #349 

Komunia: Pójdź do Jezusa #131 

Dziękczynienie: Wisi na krzyżu#119 

Wyjście: W krzyżu cierpienie #433 

Czytania na dziś: 

I – Z Księgi Rodzaju  (Rdz 12, 1-4a) 

II – Czyt. Z II listu św. Pawła do Koryntian (2 

Tm 1, 8b-10 

Psalm: Ps. 33 (32) 

REFREN: Okaż swą łaskę ufającym Tobie. 

Ewangelia: Według Św.Mateusza (Mt 17, 1-9) 

Intencje dzisiejszej Mszy św. 

Dzisiejsza msza św. Będzie odprawiona w 

intencjach: 

- Za Rodziców Stanisławę i Piotra oraz braci 

Ryszarda i Jerzego Kuźmów. 

- Za RodzicówWładysławę i Władysława 

oraz siostrę Celinę Gruszczyńskich 

(Za Rodziny Zofii i Zbyszka 

Gruszczyńskich) 

 
Boże, Ty nam przykazał czcić Ojca 

i Matkę , zmiłuj się łaskawie nad 

duszami moich Rodziców i 

Rodzeństwa, odpuść im grzechy, 

pozwól mi oglądać ich w Twojej 

wiekuistej Światłości. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. 

        Amen. 

 

„To jest mój Syn umiłowany, 

w którym mam upodobanie, 

Jego słuchajcie.....” (Mt 17,5b) 

 

 

W drugą niedzielę Wielkiego Postu Liturgia Słowa ukazuje nam fragment Mateuszowej Ewangelii opowiadający o 

Przemienieniu na Górze Tabor. Tylko trzech Apostołów doświadczyło tej łaski. Byli To Piotr, Jakub i Jan. Ujrzeli 

przemienionego Jezusa - twarz jaśniejącą jak słońce, odzienie białe jak światło. Obok Jezusa ukazali się Mojżesz i 

Eliasz. Głos z obłoku: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie", potwierdza 

pochodzenie Jezusa. Upadli na twarz. Byli zalęknieni. Dotyk ich Mistrza i słowa, by wstali i nie lękali się, dodał im 

odwagi i sił. Jedynie nie do końca pojęli, co oznaczało zdanie, by nie opowiadali nikomu o tym widzeniu, aż Syn 

Człowieczy zmartwychwstanie. 

Dlaczego Kościół na początku drogi przez Wielki Post przypomina nam tamto wydarzenie? Może dlatego, że w ten 

sposób chce nadać sens naszemu postowi, wyrzeczeniom, postanowieniom. Nie są one sztuką dla sztuki, ale mają 

nas doprowadzić do wieczności. Przemienienie było zaś przedsmakiem nieba. Uczniom Jezusa, którzy byli tego 

świadkami, to doświadczenie zostanie już na zawsze w sercu i pamięci. Chociaż przyjdzie jeszcze czas słabości, 

zaparcia się Jezusa, to jednak po Zmartwychwstaniu, nic już nie będzie zbyt trudne. Iść do świata, głosić Słowo 

Boże, dawać świadectwo, cierpieć i umierać dla Jezusa - to wszystko dzięki spotkaniu z Bogiem staje się możliwe. 

Apostołowie i ich losy są tego dowodem. W słowach usłyszanych na Górze Przemienienia pada i to: Jego słuchajcie. 

Słuchać Jezusa, to przede wszystkim znać Ewangelię, to nieustannie wczytywać się w Pismo Święte, to pragnienie, 

by tym Słowem żyć. To nie tylko usłyszeć bowiem Słowo, ale uczynić je własnym. „Słuchanie" to także 

posłuszeństwo woli Boga, Który objawił się człowiekowi najdoskonalej w Jezusie Chrystusie. To ciche wypełnianie 

woli i jakże często pokonywanie swoich słabości, walka z egoizmem, wyzwalanie się z nałogów. Jezus widzi nasz 

lęk, dostrzega brak pokory, nasze zwątpienie i wtedy przychodzi, dotyka i mówi: Nie lękajcie się!  Starsi pamiętają 

słowa Jana Pawła II wypowiedziane u początku pontyfikatu: Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi! Jakże 

dziś są one potrzebne. Jakże współcześnie potrzeba spokoju i mądrości, by w tym zakrzyczanym przez media 

http://www.polishcatholicmission.org/


świecie usłyszeć słowa Nauczyciela z Nazaretu. Warto wejść na „pustynię", gdzie świat 

nie ma dostępu, gdzie jesteśmy tylko Bóg i ja, gdzie natura uczy pokory człowieka, gdzie 

cisza przemawia mocniej niż zgiełk miasta. Takimi oazami są nasze kościoły. Tam można 

na chwilę zostawić ten świat i wejść na Górę Przemienienia. Zobaczyć na nowo po co 

żyję, dokąd zmierzam, jaki jest cel ostateczny tego co się wokół mnie i we mnie dzieje. 

Chwila przed Najświętszym Sakramentem wleje w serca pokój, doda sił, zlikwiduje lęki. 

W obliczu wieczności świat ten nie wydaje się aż tak ważny, a „ważne sprawy" tracą w 

porównaniu z chwałą Boga i zaproszeniem nas do niej na swej mocy. Ten dystans jest 

nam bardzo potrzebny. Łatwiej wyciągnąć rękę, by przeprosić, prościej przychodzi 

przebaczyć. Bóg postawiony na pierwszym miejscu w życiu poukłada nam świat 

wartości. 

„Bez Boga ani do proga" - mówi polskie przysłowie, więc tego Boga zapraszajmy do 

naszych rodzin, szkół, miejsc pracy, osiedli i klatek schodowych. Niech towarzyszy nam 

na ulicach i środkach lokomocji, niech usiądzie z nami przed telewizorem i gdy serfujemy 

po sieci Internetu. Bóg, który stworzył ten świat, który umiłował nas do końca, aż do 

oddania życia na krzyżu, wciąż i nieustannie chce okazywać nam swą miłość i łaskawość. On zaprasza każdego z 

nas po imieniu na spotkanie ze Sobą w Eucharystii i na Drogę Krzyżową, na Gorzkie Żale i na rekolekcje.  

Chce nas pokrzepić Słowem, chce przestrzec i upomnieć, ale nade wszystko pragnie ukazać Swą Miłość. 

Świadomość, że jestem kochany, że dla kogoś jestem najważniejszy już sprawia radość mego serca i pomaga 

powstać z upadków, w osamotnieniu stawia obok Przyjaciela, a zaproszenie do Nieba na wielkie wesela szczęścia 

zachęca do dobrego przygotowania się do tej chwili. Jesteśmy podobni Apostołom z tą jednak różnicą, że już nie 

musimy milczeć, ba wręcz możemy wykrzyczeć przed światem, że Bóg żyje i kocha nas odwieczną miłością. 

Słuchajmy więc Pana... 
 

Kącik Finansowy 
Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. w styczniu wynosia $339. Comiesięczna opłata za kościół wynosi $100. 

Druga taca $87 – na pomoc w St. John food bank.Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać! 

Druga taca na dzisiejszej mszy św. będzie przeznaczona na zakup kwiatów na grób Chystusowy. 

- OGŁOSZENIA - OGŁOSZENIA - OGŁOSZENIA – 
 

Malowanie Jajek i Ubieranie Palm Wielkanocnych 

15 kwietnia - 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. 

Budowa Grobu Chrystusowego   
12 kwietnia, we środę, o godz. 18:00 Ks. Kazimierz i mężczyźni z PMK przygotują 

Grób Chrystusa, zachęcamy Panów do skontaktowania się z ks. Kazimierzem w 

sprawie uczestnictwa. 

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, 8 kwietnia, od godziny 15:00 – 16:30. W 

kościele Nativity 27go marca  o godz. 19:00. 

 

Święconka oraz Msza Św. Wielkanocna 
Tradycyjne polskie poświęcenie pokarmów „Święconka” odbędzie się w sobotę, 

15go kwietnia, 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. 

Już tradycjnie spotkamy się na  naszej porannej mszy św. oraz wspólnym 

śniadaniu wielkanocnym......  

Msza Wielkanocna odprawiona będzie w niedzielę, 16go kwietnia o godz. 8:30 

rano w kościele Św. Jana. Bezpośrednio po Mszy św. zapraszamy na wspólne 

tradycyjne polskie śniadanie wielkanocne oraz podzielenie się świeconką. Prosimy 

o przyniesienie wielkanocnych świątecznych potraw i wypieków na wspólny stół.  

Polska Misja Katolicka zapewnia święcone jajka, chleb, kiełbasę, chrzan, ćwikłę, żurek wielkanocny i napoje.  

 

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) 

  


