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Ks. Jacek Kowal

Ks. Robert Szczechura

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

Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze):
Wejście: W krzyżu cierpienie #433
Ofiarowanie: Kochajmy Pana #182
Komunia: Wierzę w Ciebie Panie #431
Dziękczynienie: Powiedz Ludziom #417
Wyjście: O Boże, O Boże #405
Czytania na dziś:
I – Czytanie z Księgi Rodzaju (Rdz 12, 1-4a)
II – Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do
Tymoteusza (2 Tm 1, 8b-10)
Psalm: Okaż swą łaskę ufającym Tobie.
Ewangelia: Słowa Ewangelii według Świętego
Mateusza (Mt 17, 1-9)

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

Intencje dzisiejszej Mszy św.
Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w poniższych
intencjach:
–Za ŚP. Jadwigę, Jana oraz Grzegorza Szczepaniak

Boże, Tyś nam przykazał czcić
Ojca i Matkę, - zmiłuj się
łaskawie nad duszami moich
Rodziców oraz mojego Brata i
odpuść im grzechy; pozwól mi
oglądać ich w radości Twej
wiekuistej światłości.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

„Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:

«To jest mój Syn umiłowany,
Jego słuchajcie»...”
O co proszę?
O dogłębne przeżywanie bliskości
Jezusa.
Wyobrażę sobie Jezusa i apostołów, którzy zmęczeni wędrówką
powoli wchodzą na wysoką górę. Będę szedł obok nich, patrząc
na ich zmęczenie i przysłuchując się ich rozmowom.
W Biblii góra jest symbolem miejsca spotkania z Bogiem. Czy
mam taką „górę” w moim codziennym życiu – ulubione miejsce
spotkań z Bogiem? Jakie to miejsce? Udawanie się na modlitwę
zawsze wymaga wysiłku oderwania się od zajęć, walki z
wewnętrznymi rozproszeniami i troski o wyciszenie. Czy
podejmuję ten wysiłek?
Jezus wziął uczniów na górę „po sześciu dniach” od chwili, gdy
zapowiedział im, że będzie cierpiał i zostanie zabity. W ich sercu
panuje smutek, przygnębienie i niepewność.
Przypomnę sobie sytuacje z mojego życia, kiedy dowiedziałem
się o czymś bardzo bolesnym i popadłem w przygnębienie i
smutek. Czy potrafiłem rozmawiać z Bogiem o moich bolesnych
uczuciach? Czy pamiętam modlitwę, która w czasie wielkiego
smutku i przygnębienia wprowadziła w moje serce pokój i
ukojenie?
Będę adorował Jezusa, który przemieniony, cały piękny staje przed apostołami. Olśnieni cudownym wizerunkiem
Jezusa, zwierzają się ze swego szczęścia: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy” (w. 4).
Przypomnę sobie moje najgłębiej przeżyte modlitwy, gdy doświadczyłem szczególnej bliskości Boga i zachwytu
nad Jego pięknem. W jakich okolicznościach to się wydarzyło?
„To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie” (w. 5). Ojciec zaprasza mnie do
częstego przebywania na modlitwie z umiłowanym Jezusem. Poproszę Ojca, aby pomógł mi trwać w modlitwie
serca: „Ty jesteś mój Jezus umiłowany”!
Krzysztof Wons SDS/Salwator

- OGŁOSZENIA - OGŁOSZENIA - OGŁOSZENIASpowiedź 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 przystąpienia do spowiedzi w
języku polskim:
Kościół Incarnation (Collierville) – środa, 25 marca, od godz. 19:00
Kościół Nativity (Bartlett) - czwartek - 26 marca, od godz. 19:00

Gorzkie Żale i Rekolekcje Wielkanocne
Chcielibyśmy podtrzymać nasze polskie tradycje wielkanocne, dlatego zapraszamy państwa w sobotę,
21 marca, godz. 18: 30 na Gorzkie Żale (3 części) oraz Rekolekcje Wielkanocne-w kościele Nativity (Bartlett).

Kącik Finansowy
Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $187. Comiesięczna opłata za kościół wynosi
$100. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać!

Malowanie Jajek Dla Dzieci
Planujemy na 4 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 w tym roku przygotowanie Grobu Chrystusa. Nie będzie to łatwe ani typowe - w nowych warunkach.
Będziemy chcieli wykorzystać materiały do dekoracji grobu, które używaliśmy w
poprzednich latach. W razie potrzebnej pomocy będziemy zwracać się do państwa
indywidualnie o pomoc. Prosimy o donacje finansowe na dekoracje kościoła (kwiaty).
Z góry serdeczne dziękujemy za pomoc!

Święcenie Wielkanocnych Pokarmów ”Święconka”
Jak co roku polska „Święconka” odbędzie się w Wielka Sobotę, 11go kwietnia, o godz.13-stej
w kościele Nativity (Bartlett). Prosimy o punktualne przybycie!
Po “Święconce” zapraszamy dzieci na tradycyjne „poszukiwanie jajek”. Nagroda będzie do
znalezienia w środku każdego jajka. Zapraszamy do uczestnictwa!
Msza Św. – Niedziela Wielkanocna
Niedziela Wielkanocna z mszą świętą rezurekcyjną, odprawianą o świcie dla uczczenia Zmartwychwstania
Chrystusa, jest największym świętem w całym roku liturgicznym. Uroczystość świąt
Zmartwychwstania Pańskiego określanych, jako Święta Wielkanocne, odznaczają się szczególną
radością, ponieważ zmartwychwstanie Chrystusa jest symbolem Jego zwycięstwa nad grzechem i
śmiercią, w którym chrześcijanie uczestniczą.
Msza Św. Wielkanocna, będzie celebrowana w niedzielę 12go kwietnia, o godz. 13: 00 w
kościele Nativity (Bartlett). Zapraszamy na przywitanie i błogosławieństwo od
Zmartwychwstałego Chrystusa!
Msze Św. na nadchodzące miesiące 2020 roku (w j. polskim)
Kwiecień
Maj
Czerwiec
4 – Malowanie jajek/palmy
11– Święconka (13:00)
12 – Wielkanoc (13:00)

10 – Msza Św. (12:30)

14 – Msza Św. (12:30)
Boże Ciało

