Biuletyn Informacyjny
Polskiej Misji Katolickiej
10 Marca (March), 2019-Memphis, TN

1 Niedziela Wielkiego Postu, Rok C
http://www.polskamisjakatolicka.org
Ks. Jacek Kowal

Ks. Robert Szczechura

Church of Incarnation, tel: (901) 853-7468

Church of Nativity, tel: (901) 373-1261

Intencje dzisiejszej Mszy św.

Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze):
Wejście: O Boże, O Boże #405
Ofiarowanie: Ogrodzie Oliwny #408
Komunia: – Wierzę w Ciebie Panie #431
Dziękczynienie: Mój Mistrzu #396
Wyjście: Kochajmy Pana #182

Czytania na dziś:
I- Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa
(Pwt 26, 4-10)
II- Czytanie z Listu Św. Pawła do Rzymian
(Rz 10, 8-13)
Psalm: Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.
Ewangelia: Według św. Łukasza (Łk 4, 1-13)

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w poniższych
intencjach:
- Za ŚP. Mariana Cieślaka –
Niedawno zmarłego Tatę Grzegorza.
- Za ŚP. Teresę i Henryka Mazur –
Rodziców Magdy w 20 i 30 rocznicę
śmierci.
Aby odnieśli zwycięstwo nad
grzechami, a Najwyższy otworzył im
drzwi do Królestwa Niebieskiego...

Boże, Tyś nam przykazał czcić ojca i matkę, zmiłuj się
łaskawie nad duszami moich rodziców i odpuść im
grzechy; pozwól mi oglądać ich w radości Twej
wiekuistej światłości.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Jezus mu odparł:
„Powiedziano: »Nie będziesz
wystawiał na próbę Pana, Boga
swego«
„Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz” – tymi słowami w

Środę Popielcową rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu. Po nich na
naszych głowach spoczął popiół... „Prochem jesteś!” Te słowa
wypowiedział Bóg do człowieka po grzechu pierworodnym (por. Rdz
3,19). Przyjaźń między Stwórcą i człowiekiem została zburzona przez
grzech. Czas Wielkiego Postu powinien się zatem stać czasem
wielkiego nawrócenia. Trzeba, zwłaszcza teraz, w ciągu tych
kilkudziesięciu dni, wzmóc pracę nad samym sobą. Trzeba na nowo
odbudować w sercu więź i przyjaźń ze Zbawcą.
Ewangelia mówi o zwyciężaniu pokus szatańskich. Zwróćmy uwagę, że sam Chrystus był kuszony przez
Szatana! Skoro On był kuszony, to nie dziwmy się, że i my podlegamy pokusom. Diabeł często chce, abyśmy
dokonali zemsty na wrogu, wiele razy nakłania nas, abyśmy ulegli naszym zmysłom, pragnie, abyśmy nawet
Boga wystawiali na próbę. Te trzy pokusy, o których mówi Ewangelia, skupiają w sobie wszystkie jego zapędy.
My jednak, tak jak nasz Mistrz, musimy mu powiedzieć stanowczo „NIE”. Nie samym chlebem żyje człowiek...
Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną... Nie będziesz wystawiał Boga na pokuszenie... Zwróćmy
uwagę, że pokusy dotyczą zwyczajnych spraw. Jezus, pokazując nam, w jaki sposób wygrywać z diabłem,
uczy, że trzeba się koncentrować nie na dogadzaniu pożądliwościom, ale na wstrzemięźliwości – na poście!
Trzeba tak jak On chcieć służyć, a nie władać, oraz modlić się i mieć Boga zawsze w sercu!
Gdy Pan jest blisko, wówczas łatwiej nam trwać w łasce. Gdy On umacnia, wszystko jest zachowane. Dlatego
Panu Bogu zawierzmy w tę pierwszą niedzielę Wielkiego Postu cały ten czas pracy nad naszą świętością.
Prośmy Go, aby nieustannie dopomagał nam zwyciężać wszystkie pokusy. Błagajmy, by był w naszych sercach
przez łaskę uświęcającą – a więc walczmy, żebyśmy Go nie wyrzucili z serca przez grzech ciężki.
Panie Jezu, pomóż nam z Tobą kroczyć drogą wielkopostnych praktyk, których celem jest nasze uświęcenie.
Post, modlitwa i jałmużna, ks. Bogdan Zbroja

OGŁOSZENIA
Kącik Finansowy
Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. w lutym wynosia $220. Comiesięczna opłata za
kościół wynosi $100. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać!
Spowiedź Wielkanocna
Sakrament pokuty i pojednania jest aktem liturgicznym, poprzez który chrześcijanin w
postawie nawrócenia prosi o przebaczenie Boga i o pojednanie. Zachęcamy państwa do
przystąpienia do spowiedzi wielkanocnej.
W tym roku mamy dwie możliwości spowiedzi w języku polskim:
Kościół Incarnation (Collierville) - 27 marca, od godz. 18:00
Kościół St. Ann (Bartlett) - 4 kwietnia, od godz. 19:00

Gorzkie Żale i Rekolekcje Wielkanocne
Chcielibyśmy podtrzymać nasze polskie tracycje wielkanocne, dlatego zapraszamy państwa w Sobotę,
23 marca, godz. 18:30 na Gorzkie Żale (3 części) oraz Rekolekcje Wielkanocne - w kościele Nativity w
Bartlett.
Malowanie Jajek Dla Dzieci
13 kwietnia - w sobotę (przed Niedzielą Palmową ) o godzinie 14:00 po południu,
w przykościelnej sali kościoła Nativity (Bartlett). Zachęcamy dzieci do uczestnictwa.
Ubieranie palm wielkanocnych będzie możliwe jeśli uda nam się zorganizować do tego
celu materiały (bazie i kwiaty).
Budowa Grobu Chrystusowego
Planujemy jak co roku przygotowanie Grobu Chrystusa. Nie bedzie to łatwe zadanie w
nowym miejscu i nowych warunkach. W większości będziemy chcieli wykorzystać
materiały do dekoracji grobu które używaliśmy w poprzednich latach. W razie
potrzebnej pomocy będziemy zwracać się do państwa indywidualnie.
Z góry serdeczne dziękujemy za pomoc!
Święcenie Wielkanocnych Pokarmów ”Święconka” oraz polowanie na jajka
Jak co roku polska „Święconka” odbędzie się w sobotę, 20go kwietnia, o godz.13-stej w
kościele Nativity (Bartlett). Prosimy o punktualne przybycie !
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 21go kwietnia, o godz. 13:00 w
kościele Nativity (Bartlett). Zapraszamy na przywitanie i błogosławieństwo od
Zmartwychwstałego Chrystusa!
30 lat Istnienia Polskiej Misji Katolickiej w Memphis !
Bezpośrednio po Mszy Św. wszystkich członków i miłośników Polskiej Misji Katolickiej zapraszamy na
obchody jej 30 Rocznicy Urodzin !!! Pierwsza Msza Św. dla Polaków w Memphis celebrowana była podczas
Wielkanocy 1989 roku, 26 marca. Polska Misja Katolicka zapewnia poczęstunek oraz tradycyjny żurek
wielkanocny. Zapraszamy na wspólny posiłek oraz dużo dobrych wspomnień !
Polska Misja Katolicka
Msze Św. oraz inne wydarzenia (kalendarz 2019)
Kwiecień
13 - Malowanie jajek (14:00)
20 - Święconka (13:00)
21 – Wielkanoc (13:0)

Maj
12 - Msza Św.(12:30)

Czerwiec
9 - Msza Św.(12:30)

Zapamiętaj i zaznacz w kalendarzu:
Nowenna do Miłosierdzia Bożego i Koronka - Niedziela 28 kwietnia, godz. 15:00

