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Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze): 

Wejście: Pod Twą Obronę #573 

Ofiarowanie: Idzie mój Pan #913 

Komunia: Panie, pragnienie #120 

Dziękczynienie: Panie mój cóż ci oddać mogę 

#119 

Wyjście: Idźmy, tulmy się#652 

Czytania na dziś: 

I – ZKsięgi Syracydesa  (15-15:20) 

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

6:10) 

Psalm: Ps. 119 

REFREN: Błogosławieni szukający Boga. 

Ewangelia: Według Św.Mateusza (5-17-37) 

Intencje dzisiejszej Mszy św. 

Dzisiejsza msza św. Będzie odprawiona w 

intencji: 

- ŚP. Amalii Kozioł  –w IV rocznicę 

śmierci 

(Mamę Kazi Szymanek) 

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn 

zwyciężył śmierć i wstąpił do 

nieba, daj Twoim zmarłym 

sługom udział w Jego 

zwycięstwie nad śmiercią, aby 

mogli na wieki oglądać Ciebie, 

swojego Stwórcę i Odkupiciela.  

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

„Boże, bądź dla mnie skałą schronienia.....” 

„Panie, naucz nas modlić się!" Ta prośba uczniów Chrystusa wraca 

echem w naszych sercach, gdy stajemy bezradni wobec tajemnicy 

rozmowy z Bogiem. I oto Pan sam daje nam natchnione słowa 

modlitwy, które znajdujemy w Biblii.... 

---- Błogosławieni Szukający Boga ---- 

„Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw. Ucz mnie, abym przestrzegał Twego Prawa i 

zachowywał je całym sercem” — ta modlitwa Psalmisty bardzo mocno rozbrzmiewa w 

dzisiejszej liturgii słowa. Autor natchniony prosi Boga, aby najpierw nauczył go swojego 

Prawa, potem pomagał przestrzegać je przez całe życie i nosić głęboko w swoim sercu. 

Widać, jak drogie jest Psalmiście to Prawo, bo jego zachowywanie jest warunkiem 

zbawienia. Jest świadom, że tylko z Bożą pomocą może je wypełnić, i o tę pomoc 

pokornie prosi.  

Prawo Boże powinno być równie ważne dla każdego z nas, o czym przypomina Chrystus 

w dzisiejszej Ewangelii. Pan chce nas uwrażliwić na prawdziwą wymowę treści zawartych w Bożych nakazach. 

Podkreśla mocno, że nie jest przeciwko Prawu, ale występuje przeciwko jego niewłaściwej interpretacji ze 

strony uczonych w Piśmie i faryzeuszów. To oni dopuścili się deformacji Bożych norm, aby znaleźć 

usprawiedliwienie i pretekst do złego traktowania swoich braci. Tymczasem nakazy Pana winny stawać się 

narzędziem obrony i promocji życia każdego człowieka. One także powinny kierować sercami uczniów, 

których Jezus powołał do swego Królestwa. Wtedy odznaczać się będą głęboką i czynną sprawiedliwością, 

która obca jest wyrachowaniu i czystej formalności. Staną się ludźmi sumienia i ich moralność będzie głęboko 

zakorzeniona w Ewangelii. Chrystusowe wskazania dotyczące małżeństwa, czystości i jednoznaczności w 
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postępowaniu będą stawiać najwyżej. Barometrem miłości bliźniego dla nich będzie nieustanna gotowość do 

pojednania i wzajemnego przebaczenia.  

Taki sposób życia św. Paweł nazywa dzisiaj prawdziwą mądrością, która nie jest jednak mądrością tego 

świata. Otrzymujemy ją od Ducha Świętego, który objawia nam w sposób głęboki tajemnice samego Boga i 

Jego wolę. Dzięki temu widzimy oczami wiary to wszystko, co Pan przygotowuje dla nas w niebie. Są to 

rzeczywistości tak piękne, że warto dla nich natrudzić się, aby je zdobyć. Wymaga to jednak opowiedzenia się 

w sposób świadomy po stronie Boga, umiłowania Go i przestrzegania Jego przykazań. Mędrzec Syrach powie 

nam, że uda się to zrealizować dzięki naszej dobrej woli, połączonej z prawdziwą wolnością ducha. Pan będzie 

wspierał swoją łaską nasze pragnienie bycia Mu wiernym, czego On bardzo pragnie i w czym ma upodobanie. 

Wierność Bogu i Jego przykazaniom ustrzeże nas od dróg bezbożności i popadnięcia w grzechy. Jeśli tylko 

zechcemy, potrafimy zachować Boże przykazania i wyciągać zawsze ręce po to, co dobre, a odrzucając 

wszystko co złe. 

Jest to wolność domagająca się bojaźni Pańskiej: polega ona na tym, ze boję się 

zasmucić mojego Ojca w niebie moim niewłaściwym postępowaniem, bo wiem, że 

On bardzo mnie kocha. Stąd też zawsze pamiętam, że zachowanie Jego przykazań 

sprawia Mu wielką radość. Jego słowa, objawione przez Jezusa, są dla mnie „duchem 

i życiem” i nimi się kieruję. Człowieka, który poszukuje Boga i wypełnia Jego Prawo, 

Biblia nazywa szczęśliwym: „Błogosławieni szukający Boga”. Pochylając się bowiem 

nad Bożym Prawem, odkrywać będziemy coraz bardziej oblicze Pana i jednocześnie 

piękno naszego powołania chrześcijańskiego. Z szeroko otwartymi oczami będziemy mogli podziwiać to 

wszystko i stawać się szczęśliwymi. 

(Bp Stanisław Jamrozek) 

Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. w styczniu wynosia $281. Comiesięczna opłata za kościół wynosi $100. 

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać! 

Uwaga!  

Druga taca na marcowej mszy św. będzie przeznaczona na zakup kwiatów na grób Chystusowy i dekorację 

ołtarza. Chcemy podtrzymać naszą polską tradycję ofiarowania kwiatów na tę przepiękna uroczystość. 

- OGŁOSZENIA - OGŁOSZENIA - OGŁOSZENIA – 

Gorzkie Żale  
Podobnie jak w latach ubiegłych, wraz z rozpoczeciem postu, rozpoczniemy pierwszą część „Gorzkich Żali” (4go marca) a 

później w następne soboty, kolejne części. Zachęcamy do uczestnictwa w tym  popularnym nabożeństwie pasyjnym. 

Spotykać się będziemy soboty o godz. 17:30, po mszy (16:30) w kościele St. John w podanych poniżej datach. 

Marzec -      w soboty:  4, 11, 18, 25 

Kwiecień -   w soboty: 1 oraz 8 

Msza Święta w Marcu 
W miesiącu marcu, msza św. odbędzie się jak zwykle w drugą niedzielę miesiąca, 12- tego – bardzo serdecznie 

zapraszamy wszystkich do uczestnictwa! 

Walentynkowe Życzenia 

Dzień Świętego Walentego  

To dzień dobry dla każdego!  

W tym dniu wszyscy to wyznają,  

że chcą kochać i kochają! 

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

 

Marzec Kwiecień Maj 

12- Msza Św.(13:00) 

Gorzkie Żale (soboty 4, 11, 18, 

25- godz. 17:30) 

15- Święconka 

16- Wielkanoc 

Gorzkie Żale (soboty 1 & 8) 

14 –  Msza Św.(13:00) 

 


