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Ks. Jacek Kowal
Church of Nativity, tel: (901) 382-2504

Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze):
Wejście: Jeden jest tylko Pan #532
Ofiarowanie: Kłaniam się Tobie #96
Komunia: Chrystus Pan karmi nas #62
Dziękczynienie: Barka #879
Wyjście: Gdy Szukasz Boga #907

Czytania na dziś:
I- Z Księgi proroka Ezechiela - Ez 17,22-24
II- Z II listu św. Pawła Apostoła - 2 Kor 5,6-10
Psalm: „Dobrze jest śpiewać, Tobie, Panie
Boże.”
Ewangelia: Słowa Ewangelii według Św. Jana
(J 15, 9-17)

Ks. Robert Szczechura
Cathedral of the IC, tel: (901) 725-2700

Intencje dzisiejszej Mszy św.
Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w poniższych
intencjach, za ŚP:
1. Józefę i Juliana Szymanek
2. Adasia Szymanek
3. Mariannę Golińską
Ojcze Niebieski!
Boże, Stwórco i Odkupicielu
wszystkich wiernych, udziel zmarłym
sługom i służebnicom swoim odpuszczenia wszystkich
grzechów; niech przez pobożne modlitwy dostąpią
miłosierdzia, którego zawsze pragnęły.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

„Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś
nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w
nocy nasienie kiełkuje i rośnie…”
Co rośnie w nas?
Jednym z podstawowych elementów rzeczywistości jest
wzrost. Rosną ludzie, wzrastają społeczności, rozwijają
się idee i rzeczy. W dzisiejszych czytaniach mowa jest o
wspaniałym cedrze, który wyrasta z małej gałązki, o
ziarnku gorczycy, z którego wyrasta okazały krzew.
Trzeba jednak zauważyć, że wzrost sam w sobie nie jest
ani dobry, ani zły. Wszak może wzrastać dobro, ale
może także wzrastać zło. Żyjemy w czasach, w których
rozpowszechniony jest zabobon postępu, który głosi, że
nowe jest zawsze lepsze od starego. To jedna z przyczyn
szybkiego rozpowszechniania się zła w postaci np.
przekręcania znaczeń podstawowych pojęć, takich jak
małżeństwo i rodzina. Co więcej, niekiedy może się wydawać, że zło rośnie szybciej niż dobro. Dlatego Jezus uczy
nas zaufania i cierpliwości. Królestwo Boże nie przegrywa z królestwem szatana. Może wydawać się małe,
niepozorne, jak ziarnko gorczycy, ale prędzej czy później wyrośnie we wspaniałą roślinę, w której gałęziach można
znaleźć schronienie. Autentyczny, trwały wzrost dobra wymaga pokory. Czytamy u proroka Ezechiela, że drzewo
wysokie, będzie poniżone, a drzewo niskie wywyższone. Chełpiący się swoją wielkością niech zatem uważają, bo
mogą upaść. Pokornego natomiast podźwignie Pan. Niekiedy czujemy się jak uschłe drzewo, które nie przynosi
żadnego owocu. Dzisiejsze Słowo nas pociesza: powierz swą słabość Bogu, w Nim odnajdziesz sens swego życia.
Zauważyliśmy, że Jezus uczy nas cierpliwości w oczekiwaniu owoców, ale trzeba najpierw podkreślić, że sam Bóg
jest cierpliwy. Duch Święty cierpliwie działa w nas i wokół nas, byśmy mogli żyć wiecznie. Niestety, cierpliwy
umie być także duch zły. Wskazywał na to m.in. Efrem z Edessy (zm. 373). Diabeł krąży wokół nas cierpliwie, by
nas zniewolić, często pod pozorem dobra. Zauważmy, jak działa przemysł aborcyjny albo ideologia tzw. mniejszości
seksualnych. Zaczynają od przekonywających słów o wolności, tolerancji, poszanowaniu inności, i powoli
doprowadzają do ustanowienia kolejnych, chorych praw, do medialno-prawnego zamordyzmu, w którym nie można
publicznie nazwać zła złem. Przeciwstawiajmy się tym trendom, patrząc na Jezusa.
O zaufaniu i chęci podobania się Bogu mówi drugie czytanie. Przy czym apostoł Paweł porównuje ludzkie życie do
pielgrzymki. Niekiedy cel wydaje się daleki, a droga coraz bardziej trudna. Ale postępujemy „według wiary, a nie
dzięki widzeniu”. Na końcu staniemy wszyscy przed trybunałem Chrystusa. Jest to jednak Sędzia, który pragnie
naszego wzrostu, a nie upadku.
Ks. Dariusz Kowalczyk SJ

OGŁOSZENIA
Msza Św. – 12 wrzesnia
W okresie przerwy wakacyjnej, nasza comiesięczna msza św. w lipcu i sierpniu nie odbędzie się. Planujemy
powrót do polskich mszy świętych od września. Prawdopodobnie w niedzielę, 12go – dokładniej powiadomimy
państwa w bliższym do daty terminie.

Kącik Finansowy
Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $276. Comiesięczna opłata za kościół
wynosi $150. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać!

Drogi Księże Jacku!
W dniu dzisiejszym z żalem żegnamy Księdza, który odchodzi od nas, by
pełnić ważną posługę kapłańską w innej miejscowości. Dziękujemy za
świadectwo wiary, za pomoc i wsparcie dla naszej polskiej wspólnoty w
Memphis oraz wszystko, co uczynił Ksiądz dla naszych serc.
Dziękujemy za żywą wiarę, za wszystko, co uczyniłeś dla nas i Boga.
Pokazałeś nam, jak ważna jest codzienna modlitwa. Niech Najświętsza
Maryja Panna ma Księdza w swojej opiece i wyprasza potrzebne łaski. Za
okazane serce oraz za posługę duszpasterską składamy gorące podziękowania
w imieniu Polskiej Misji Katolickiej. Życzymy wytrwałości w trudnościach
oraz dużo zdrowia. Niech Pan Bóg błogosławi Księdza każdego dnia!

Letnie Wakacje
Nadszedł czas wakacji i urlopów, niech okres wakacji będzie czasem radości i
odpoczynku. Życzymy wszystkim wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji,
miłego wypoczynku, uśmiechu na każdy dzień, wielu niezapomnianych przygód i
wielu nowych przyjaciół.

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2021roku (w j. polskim)
Lipiec/Sierpień

Wrzesień

Wakacje – msze się nie odbędą.

12go (data może ulec zmianie)

Teksty pieśni na dzisiejszą mszę:
Wejście
Jeden jest tylko Pan
Tutaj jest Jego dom
Klęknijcie wszyscy którzy tu wchodzicie
I razem chwalmy Go.

4. On, który przez pokolenia
Pozostaje miłosierny
Wobec tego, kto Mu służy
I chce zostać Jemu wierny.

Miejsce to wybrał Pan,aby wysłuchać nas
Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domu
Bogu oddajmy cześć

5. On, który Swą moc objawia,
Gdy wyniosłość serc uniża,
Każdy zamiar może zburzyć,
Który pychą Mu ubliża

On mieszka z nami tu
By przyjacielem być
Składamy dzięki za miłość i dary
Którymi łączy nas.

6. W mocy Jego odjąć władzę
a wydźwignąć pokornego
Wszystkich głodnych zaspokoić
głodem wstrząsnąć bogatego

Miejsce to wybrał Pan,aby wysłuchać nas
Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domu
Bogu oddajmy cześć

Ofiarowanie
1. Kłaniam się Tobie, Przedwieczny Boże,
Którego niebo objąć nie może;
Ja, proch mizerny, przed Twą możnością
Z wojskiem Aniołów klękam z radością.
2. Tu Stwórcę swego wiarą wyznaję,
Kocham serdecznie, pokłon oddaję,
Cieszę się wielce z Twej Boskiej chwały,
Niech Ci się kłania z niebem świat cały.
3. Dziękuję za to, żeś się zostawił
W tym Sakramencie, abyś nas zbawił.
Za swoje łaski tu wyświadczone
Odbieraj od nas serca skruszone.
4. Przed Tronem Twoim serca składamy,
Oto pokornie wszyscy wołamy:
"Błogosław Panie swemu stworzeniu"
Broń od nieszczęścia, ciesz w utrapieniu.
5. Przed oczy Twoje nędzę stawiamy,
Ratuj, niech pomoc od Ciebie mamy.
Tyś Bogiem naszym, pięknością wieczną,
Bądź i obroną zawsze skuteczną.
6. "Zostawaj z nami, póki żyjemy,
W tym Sakramencie niech Cię wielbimy.
A gdy się zbliży z ciałem rozstanie,
Twym świętym Ciałem zasil nas Panie".

Komunia
Ref.: Chrystus Pan karmi nas
Swoim świętym Ciałem,
Chwalmy Go na wieki!
1. Duchem całym wielbię Pana,
Boga, Zbawcę jedynego,
Bo w Nim samym odnajduję
Wszelką radość życia mego.
2. Sprawił we mnie wielkie dzieła
W Swej dobroci niepojętej.
On Wszechmocny, On Najwyższy,
On sam jeden zawsze Święty.
3. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba
Na swą sługę uniżoną,
By mnie odtąd wszyscy ludzie
Mogli zwać błogosławioną.

7. On się ujął za swym ludem
dziećmi wiary Abrahama
Pomny na swe miłosierdzie
obietnicy swej nie złamał
Dziękczynienie
BARKA...
Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;
By łowić serca
Słów Bożych prawdą.
Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.
Jestem ubogim człowiekiem,
Moim skarbem są ręce gotowe
Do pracy z Tobą
I czyste serce.
Ty, potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem
Mych kropli potu
I samotności.
Dziś wypłyniemy już razem
Łowić serca na morzach dusz ludzkich
Twej prawdy siecią
I słowem życia.
Wyjście:
Gdy szukasz Boga, popatrz na kwiaty,
Popatrz na góry i ciemny las.
Z każdej wędrówki wrócisz bogaty,
I nową treścią wypełnisz swój czas.
Bo cały świat jest pełen śladów Boga
I każda rzecz zawiera jego myś1.
Wspaniały szczyt, błotnista wiejska droga –
To Jego znak, który zostawił ci.
2. Gdy szukasz Boga, popatrz na ludzi:
Spójrz, jak taternik zdobywa szczyt,
Zobacz, jak matka w domu się trudzi,
Spójrz w oczy dziecka, a powiedzą ci,
Że każdy z nas stworzony jest przez Pana,
I w każdym z nas zamieszkać pragnie Bóg,
By dobra wieść była przekazywana,
By miłość Swą objawić przez nas mógł.

