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Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze):
Wejście: Pod Twą Obronę #573
Ofiarowanie: Ty wskazałeś drogę #989
Komunia: Jeden chleb #84
Dziękczyn: Nie umiem dziękować #105
Wyjście: Oto jest dzień #952

Czytania na dziś:
I- Z Księgi Proroka Jeremiasza (Jr 17, 5-8)
II- Z listu Św. Pawła do Koryntian -(1 Kor 15, 12.
16-20)
Psalm: Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.
Ewangelia: Słowa Ewangelii według Św. Łukasza
(Łk 6, 17.20-26)

Intencje dzisiejszej Mszy św.
Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w poniższej
intencjach:
- Za ŚP. Amalię Kozioł –Mamę Kazi
w 9tą rocznicę śmierci
- Za ŚP. Irenę Szyncane - Mamę
Inesy, w 4tą rocznicę śmierci.
Prosimy Cię, Panie, niech nasza
modlitwa uprosi u Twojej dobroci
oczyszczenie ze wszystkich win dla dusz Twoich
służebnic Amalii i Ireny, aby osiągnęły Twoje wiekuiste
miłosierdzie. Prosimy Cię, Panie, aby dusze służebnic
Twoich Amalii i Ireny osiągnęły udział w świętości
wiekuistej, której zadatek otrzymały w Sakramencie
wiecznego miłosierdzia. Wieczny odpoczynek racz im
dać Panie za trudy ich życia. Niech odpoczywają w
pokoju wiecznym. Amen.

„…Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem
do was należy królestwo Boże.»…”
Błogosławiony?
Ile ciepła i dramatu kryje się w dzisiejszej Ewangelii. I ile
znaczeń. Jak w życiu.
Jakże przejmująca scena: oto Pan Jezus staje wśród tłumu
słuchaczy, spogląda na ową rzeszę ludzi i przenosi wzrok na
swoich uczniów wypowiadając pełne ciepła słowa:
„błogosławieni jesteście". A za chwilę surowo karci: „biada
wam". I rodzi się tu pytanie: czy Pan Jezus dzieli ludzi na dwie
kategorie? Nie. Pan Jezus mówi o jednym i tym samym
człowieku. Mówi o każdym z nas. Bo w każdym człowieku
jest ten dramat rozdarcia na słuchającego Boga ale i
okazującego Bogu nieposłuszeństwo.
Błogosławieni - to znaczy szczęśliwi. Ewangelia o szczęściu.
Ewangelia, która jest receptą na udane życie, na świętość. Ale
istnieje niebezpieczeństwo pojmowania świętości jako
swoistej abstrakcji - stanu oderwanego od człowieka, od rzeczywistości, zawieszonego gdzieś wysoko i dla
przeciętnego śmiertelnika niemal nieosiągalnego. Myśląc w ten sposób, wypaczamy pojęcie świętości. I czynimy
krzywdę samym sobie, bo odrywając świętość od realiów życia, skazujemy się już w punkcie wyjścia na
niepowodzenie w dążeniu do niej.
A świętość to nie abstracja. Świętość to realność. Drogą do świętości jest nasze życie (czasem pełne paradoksów...).
I jak to bywa w życiu, tak i słowa dzisiejszej Ewangelii są paradoksalne. Bo jak może być szczęśliwy ubogi, płaczący,
smutny, prześladowany?
Spróbujmy więc pochylić się nad tymi słowami, bo są one tak bardzo aktualne, takie na dzisiaj...
„Błogosławieni jesteście wy ubodzy, albowiem do Was należy Królestwo Niebieskie".
Ubóstwo w rozumieniu Pana Jezusa daje szczęście, bo daje wolność od przywiązania do rzeczy materialnych. A to w
znaczący sposób może pomóc w życiu. Dziś jest tak wiele zwyczajnej biedy w naszych domach, brakuje wielu
potrzebnych rzeczy, a ludzie radzą sobie. I co ważne: czują się szczęśliwi, bo są bogaci Bogiem. I tu pierwsza ważna
myśl dzisiejszej Ewangelii: tęsknota zawsze zbliża do Boga. Ponadto każdy chrześcijanin powinien mieć w sobie coś
z duchowości ubogich: nie wolno wykorzystywać dóbr materialnych dla celów przeciwnych miłości Boga i człowieka;
nie można bogacić się korzystając z trudnego położenia bliźniego. Powodzenie doczesne nie może się stać celem
życia.
„Błogosławieni jesteście wy, którzy głodujecie, albowiem będziecie nasyceni".

Człowiekowi czasem przytrafia się głód. Czasem czegoś w życiu brakuje. I chciałoby się mieć więcej. A kiedy już się
ma, to chciałoby się mieć jeszcze więcej. Dlatego ważne jest w życiu, by troska o jedzenie, o pieniądze nie przesłoniła
nam drogi do świętości.
„Błogosławieni jesteście wy, którzy płaczecie, albowiem śmiać się będziecie".
W życiu przydarzają nam się różne sytuacje. Nawet najtwardsi „pękają" i płaczą. Starożytni mawiali: „Płacz obmywa
oczy, oczyszcza duszę i zmiękcza usposobienie". Pan Jezus wskazuje, że w życiu każdego człowieka pojawią się takie
smutne chwile - ale jeśli powierzymy je Bogu, „płacz zamieni się w radość". Ale w tym błogosławieństwie zawiera
się jeszcze jedna bardzo ważna myśl - by nie pozostać obojętnym na drugiego człowieka, na jego problemy. W
dzisiejszym świecie, kiedy człowiek bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje bliskości drugiego człowieka, wezwanie
Pana Jezusa by dzielić troski innych staje się tak bardzo aktualne.
„Błogosławieni będziecie jeżeli ludzie Was znienawidzą..."
Prawda bardzo często jest niewygodna. Prowadzi do nienawiści, samotności, odsunięcia od ludzi. Jest wyrzutem
sumienia. Ale prawda wymaga odwagi, samozaparcia się - taka postawa prowadzi do szczęścia, do zjednoczenia z
Chrystusem.
„Trzeba życie dać" za swoją prawdę, za to, co kocham. Czasy, w których żyjemy, nie wymagają, aby czynić to w
sensie dosłownym. Trzeba „życie dać" przez spalanie się dla Boga, dla drugiego człowieka. Jak pisał O. Bernard
Kryszkiewicz, pasjonista w swoich „Dialogach Pedagogium": „Dawać z siebie wszystko. Dla siebie nie żądać niczego;
ani wdzięczności; ani zrozumienia; ani oceny".
Błogosławieni, czyli szczęśliwi są ci, którzy nie żyją ideą ale życie swoje oddają dla Boga i drugiego człowieka.
Czy mogę zaliczyć siebie do grona błogosławionych?
(Rafał Chwałkowski SDS)

OGŁOSZENIA I NIE TYLKO…
Msza Św. – 13 Marca
Nasza kolejna comiesięczna msza Św. Odbędzie się 13 go marca jak zawsze o godz. 14: 00, w kościele
Katedralnym (ul. Central). Bardzo serdecznie Wszystkich Państwa zachęcamy do uczestnictwa.

Kącik Finansowy
Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $270. Comiesięczna opłata za kościół wynosi
$150.
Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.
Bóg Zapłać!

«Z głębokości…Antologia polskiej modlitwy poetyckiej», T. 2, Warszawa 1974
Tyle, o Boże, Tobie się przyrzekło…
(Seweryn Goszczyński)

Tyle, o Boże, Tobie się przyrzekło,
I nie spełniłem, tylkom się zadłużył!
Co pominę, czego nie zatarło piekło,
Jużem na karę najsroższą zasłużył,
Abyś się całkiem odwrócił ode mnie,
Żern Twej miłości dal zgasnąć nikczemnie.
Kiedy bliźniemu słowa nie dotrzymam,
Kiedy ludzkiemu chybię przeznaczeniu,
Czuję krzyż długu wypoczynku nie mam,
Obwiniam siebie, kruszę się w cierpieniu,
A cóż to wszystko obok przewinienia
Nie spełnionego Bogu przyrzeczenia!

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2022 roku (w j. polskim)
Marzec

Kwiecień

Maj

13 – Msza Św. (14:00)

10 – Msza Św. (14:00)

8 – Msza Św. (14:00)

