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Ks. Jacek Kowal
Church of Incarnation, tel: (901) 853-7468

Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze):
Wejście: Chwalmy Boga #889
Ofiarowanie: Wszystko Tobie oddać pragnę # 159
Komunia: Panie, pragnienie #120
Dziękczynienie: Panie mój cóż ci oddać #119
Wyjście: Oto jest dzień #952
Czytania na dziś:
I – Czytanie z Księgi Izajasza (Iz 58, 7-10)
II – Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do
Koryntian (1 Kor 2, 1-5)
Psalm: Wschodzi w ciemnościach jak światło dla
prawych.
Ewangelia: Słowa Ewangelii według Świętego
Mateusza (Mt 5, 13-16)

Ks. Robert Szczechura
Church of Nativity, tel: (901) 373-1261

Intencje dzisiejszej Mszy św.
Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w poniższych
intencjach:
–Za ŚP. Mariana Cieślaka – W 1szą Rocznicę
Śmierci
- Za ŚP. Amalię i Mateusza Kozioł
– Rodziców Kazi Szymanek

Boże, miłosierny Panie, wysłuchaj
łaskawie naszych modlitw za duszę
Twojego sługi Mariana oraz Amalii
i Mateusza, za których się dziś
szczególnie modlimy, abyś Ich
przyjął do społeczności Twoich
Świętych.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

„Wtedy zawołasz, a Pan
odpowie....”
W nauczaniu proroków Starego Testamentu wiele
miejsca zajmują wezwania do zaprowadzania
sprawiedliwości społecznej. Prorok Izajasz woła:
„Dziel swój chleb z głodnym, do domu wprowadź
biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz,
przyodziej i nie odwracaj się od współziomków”.
Rozpoznajemy uczynki miłosierdzia względem
ciała, których praktykowanie w naszych czasach
pozostaje tak samo ważne jak w starożytności.
Wezwania proroka są motywowane nagrodą od
Boga. Uczynki miłosierdzia budują nie tylko
solidarność między ludźmi, lecz również nasze
więzi z Bogiem. Mają wartość zasługującą i sprawiają, że życie dobroczyńcy nabiera prawdziwego blasku, gdyż staje
się światłem, które „wzejdzie jak zorza”. Gdy on sam znajdzie się w ciężkiej potrzebie, której ludzie nie są w stanie
sprostać, wtedy przekona się o pomocnej obecności Boga: „Oto jestem!”. Psalmista zapewnia, że sprawiedliwy „nie
przelęknie się złej nowiny, bo jego mocne serce zaufało Panu”.
Wrócę do sceny nad Jordanem (ww. 16-17) . Zobaczę otwierające się niebiosa. Będę patrzył na Ducha Bożego, który
spoczywa na pokornym i cichym Jezusie. Będę chciał usłyszeć moc i ton głosu z nieba: „Ten jest mój Syn umiłowany”.
Jezus, którego przyjąłem w chrzcie, jest umiłowanym Synem Boga! Noszę w sobie moc i miłość Boga. Czy potrafi ę
oddać Mu całe swoje życie bez względu na konsekwencje? Będę uwielbiał Boga Ojca, że posłał mi Jezusa, jako Brata
i Pana. Wyznam Mu moją miłość: „Ojcze, chcę kochać Cię jak Jezus!”.
W czytaniu z Pierwszego Listu do Koryntian św. Paweł podkreśla swą bezinteresowność w głoszeniu Ewangelii.
Działalność społeczna, okazywanie i niesienie braterskiej pomocy są bardzo potrzebne i ważne, lecz priorytetem
wyznawcy Jezusa Chrystusa powinno być dawanie świadectwa o Bożym dziele zbawienia. Polega ono nie na
elokwencji, która poprzestaje na ludzkiej mądrości, ale na pełnym zawierzeniu Panu, w czym znajduje wyraz moc
Boża. Apostoł Paweł wielokrotnie spieszył z pomocą materialną wiernym i wspólnotom – tym, którzy jej potrzebowali.
Jednak za największe swoje zadanie uznawał powinność ewangelizacji. Dopiero w jej kontekście pomoc materialna
nabiera pełnego znaczenia, zaspokajając nie tylko głód chleba, lecz i – co często ważniejsze – głód Boga.
Dwa wymiary działalności – horyzontalny, ukierunkowany ku bliźnim, i wertykalny, skierowany ku Bogu –
odzwierciedlają tożsamość wyznawców Jezusa Chrystusa. Różniąc się od innych ludzi, mają stanowić „sól ziemi” i
„światło świata”. Gdyby było inaczej, przestaliby być potrzebni. Powinni być jak miasto położone na górze i lampa

na świeczniku. Te dwa obrazy podkreślają wartość świadectwa czytelnego dla innych: jest ono najbardziej
przekonującym i pociągającym probierzem wiarygodności Ewangelii. Dwie perspektywy – wrażliwość na potrzeby
bliźnich i wierność Bogu, który objawił siebie w Jezusie Chrystusie – łączą się w jednym poleceniu, które w gruncie
rzeczy streszcza przykazanie miłości Boga i bliźniego: „Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli
wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”. Godnym pochwały i pięknym zwyczajem
dojrzałych chrześcijan, sięgającym czasów starożytności, jest zapamiętywanie wybranych słów Jezusa, w których
wyraża się istota Jego nauczania. Zbierane w tzw. florilegia, czyli „bukieciki”, stanowią bezcenny pokarm duchowy.
Utwierdzają nas w wierności Ewangelii i przypominają powinności, którym należy sprostać.
Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski

- OGŁOSZENIA - OGŁOSZENIA - OGŁOSZENIAMsza Św. w Marcu
W miesiącu marcu, msza św. odbędzie się jak zwykle w drugą niedzielę miesiąca, 8go marca o godz. 12: 30 –
bardzo serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

WIELKI POST – Pamiętaj !!!
Wielki Post to czas pokuty i nawrócenia, przygotowujący wiernych do godnego przeżycia
pamiątki Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, czyli innymi słowy do świąt
Wielkanocnych. Trwa 40 dni; od Środy Popielcowej – 26go lutego - do początku liturgii
Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek (Msza Wieczerzy Pańskiej
należy już do Triduum Paschalnego). Należy pamiętać, że w Środę Popielcową
obowiązuje post ścisły.!

Dlaczego posypujemy głowy popiołem w Środę Popielcową?
Z obchodami Środy Popielcowej w Kościele katolickim związany jest zwyczaj posypywania głów wiernych
popiołem. Ksiądz wypowiada wtedy słowa "Prochem jesteś i w proch się obrócisz". Czasem można spotkać się także
z formułką "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię".
Zwyczaj posypywania głowy popiołem w Środę Popielcową wprowadził papież Urban II w 1091 roku. W tym
czasie ustalono także, że popiół do posypywania głów wiernych ma pochodzić z palm poświęconych w
Niedzielę Palmową poprzedniego roku.

Kącik Finansowy
Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $340. Comiesięczna opłata za kościół
wynosi $100. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać!

Walentynkowe Życzenia
Najlepsze życzenia zdrowia, radości i miłości składamy dla Wszystkich w Walentynkowe
święto – 14go lutego!!!!
W Dniu Świętego Walentego, każdy uczuciem obdarowuje każdego....
Ja tobie ślę - 1000 buziaków, 100 wesołych pluszaków, 10 gwiazdek z nieba i wszystkiego,
czego Ci tylko potrzeba !!!!!

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2020 roku (w j. polskim)
Marzec
Kwiecień
8 – Msza Św. (12:30)

4 – Malowanie jajek/palmy
11– Święconka (13:00)
12 - Wielkanoc

Maj

10 – Msza Św. (12:30)

