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Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze): 
Wejście: Mój Mistrzu #396 

Ofiarowanie: Ach mój Jezu #349 

Komunia: Wierzę w Ciebie Panie #431  

Dziękczynie: Nie umiem dziękować #105  

Wyjście: W krzyżu cierpienie #433 

 

Czytania na dziś: 
 

I- Z Księgi Rodzaju (Rdz 15, 5-12. 17-18) 

II- Z listu Św. Pawła do Filipian -(Flp 3, 17 – 4, 1) 

Psalm: Pan moim światłem i zbawieniem moim. 

Ewangelia: Słowa Ewangelii według Św. Łukasza 

(Łk 9, 28b-36) 

Intencje dzisiejszej Mszy św. 
Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w poniższych 

intencjach: 

- O spokój duszy Pawła Bis  

- O dalszą opiekę dla rodzin: 

 Bis 

 Maziarz 

 Moore 

Prosimy Cię, Panie, niech nasza 

modlitwa uprosi i powierzy Tobie dobry i miłosierny 

Boże, Twojej opiece nasz dom, Rodzinę i wszystko, co 

posiadamy. Błogosław nam, strzeż od złego, chroń w 

niebezpieczeństwie, zachowaj od nieszczęścia  

i umacniaj naszą wiarę. W smutku i cierpieniu daj ufną 

nadzieję. Spraw, abyśmy zawsze byli złączeni z Tobą 

przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

„…Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: 

«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie».” 
     

Jaki jest kres naszej wędrówki? Jak pójść? 
 

Każdy z nas do czegoś dąży, gdzieś zmierza. Dokąd? Jaki jest kres naszej 

wędrówki? Jak pójść? Kto nas poprowadzi i wskaże nam drogę? To bardzo 

istotne pytania, na które w praktyce odpowiadamy przez swoje wybory, nie 

zawsze w pełni świadomie. Zapominamy bowiem, że jesteśmy w drodze, 

drodze, która ma kres w doczesności, ale się na niej nie kończy. Nazbyt 

zaabsorbowani tym, co się tutaj i teraz dzieje, nie myślimy o kierunku drogi i 

jej ostatecznym celu. Ale przecież dokądś idziemy. Dokąd?! Czy tylko unosi 

nas nurt ogólnej fali? Ale co wówczas z kresem?! Co możemy zrobić w tej 

perspektywie? 

Dla chrześcijanina, jak pisze św. Paweł: Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. 

Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który 

przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała 

(Flp 3,20n). 

Nie przypadkiem taki tekst daje nam Kościół na początku Wielkiego Postu, 

okresu szczególnej refleksji nad życiem i nawróceniem. Mamy odmienić 

nasze myślenie przez zmianę jego perspektywy i zobaczenie celu. Zamknięci 

w ciasnej perspektywie doczesności, możemy jedynie za Koheletem 

powiedzieć: Marność nad marnościami, wszystko marność. Jeżeli jesteśmy nazbyt przywiązani do doczesności, 

pojawiający się na horyzoncie kres budzi lęk. Ale ten lęk jest jedynie pokusą przeciwną odwadze pójścia za 

wezwaniem Boga. Abraham, ojciec wierzących, posłuchał wezwania Boga i poszedł za Nim. Zawierzył Jego obietnicy 

i dlatego Bóg zawarł z nim przymierze. Poszedł w nieznane. Doświadczenie mu pokazało, że wszystkie obietnice Boże 

spełniły się mimo wielu trudów, jakie musiał podjąć. Zobaczył, jak w jego życiu zrealizowało się Boże 

błogosławieństwo. Nie oznacza ono łatwego życia, ale oznacza, że spełni się w życiu zasadnicze dobro: będzie miał 

liczne potomstwo i to z niepłodnej żony! Choć było to po ludzku nie do uwierzenia, to przez zawierzenie Bogu, spełniło 

się. 

Jednak obietnica Boga idzie o wiele dalej niż sięgają horyzonty człowieka – Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. 

Bóg daje zawsze według swojej miary, a nie według naszego oczekiwania. Dlatego pojawiają się czasem 

nieporozumienia odnośnie do spełniania próśb, jakie do Niego zanosimy. Nasze prośby są nazbyt zawężone. Nie 

uwzględniają szerszego kontekstu życia. Nie zawsze ich spełnienie byłoby dla nas dobre. Przykładem jest pomyślność, 

której sobie życzymy. Niestety, często prowadzi ona do obojętności religijnej, a bywa że i do głębokiego upadku, jak 

to miało miejsce w przypadku „syna marnotrawnego”. Bóg, dając, daje o wiele więcej i głębiej, bo daje według swojej 

miary. Ale także daje na swój sposób, który zazwyczaj zupełnie zaskakuje. Czasem Jego dar w ludzkich kategoriach 

http://www.polishcatholicmission.org/


wydaje się czymś całkowicie przeciwnym. Czegoś takiego doświadczyli uczniowie Pana. W dzisiejszej Ewangelii 

opisana jest scena przemienienia na górze Tabor. Wydawałoby się, że wreszcie Pan pokazał, kim jest i rozpocznie się 

walka ze złem tego świata. Dlatego Piotr proponuje założenie obozu Pana, niejako sztabu generalnego wojny. Ale nic 

z tego. Walka rzeczywiście się odbywa, ale nie Tabor będzie jej punktem rozstrzygającym, lecz Golgota. O niej 

właśnie rozmawiał Pan Jezus z Mojżeszem i Eliaszem. 

Dzięki krzyżowi i zmartwychwstaniu Chrystus przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego 

ciała, tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować (Flp 3,21). Doświadczymy tego, gdy 

sami weźmiemy swój krzyż, aby pójść za Nim.   (Ks. Włodzimierz Zatorski OSB) 

 

                                                                   

OGŁOSZENIA I NIE TYLKO… 

      
 

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 będziemy mieli możliwość do spowiedzi w języku polskim: 

o Katedra IC (ul. Central) - 7 kwietnia, od godz. 19:00  
 

 
 

 

 

                      Kącik Finansowy 
Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $383. Comiesięczna opłata za kościół wynosi 

$150.  

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.  

Bóg Zapłać!    

 
Św ięcenie Wielk anocnych Pokar mów ”Św ięconka”  

 

Jak co roku polska „Święconka” odbędzie się w sobotę, 16go kwietnia, o godz.13-stej.  

O miejscu w którym odbędzie się Święconka powiadomimy poprzez e-mail ! 

Po “Święconce” dla dzieci chcemy zorganizować tradycyjne „polowanie na jajka”. 

Dokładna informacja zostanie przesłana do państwa poprzez e-mail. 
                                                     

Msza Św. Wielkanocna 

 
 Msza Św. Wielkanocna, będzie celebrowana w niedzielę 17 go kwietnia, 

o godz. 14:00 

w kościele -  Cathedral of the Immaculate Conception (Katedra)  

ul. 1695 Central Ave. 

Zapraszamy na przywitanie i błogosławieństwo od Zmartwychwstałego Chrystusa! 

 

       

Modlitwa o Pokój na Świecie 

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, 

a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił 

pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. 

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny 

– złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. 

Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. 

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

 

Kwiecień Maj Czerwiec 

16 - Święconka (13:00) 

17 – Wielkanocna Msza Św. (14:00) 

8 – Msza Św. (14:00) 12 – Msza Św. (14:00) 

 

  


