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Księża:  Kazimierz Abrahamczyk,       Krzysztof Rusin,                      Jacek Kowal 
                  St. John Church, tel: 743-4551          IC Church, tel:  435-5342                  St. Ann Church, tel: 373-6011  

 
  Intencje dzisiejszej Mszy Św.  

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencjach za ŚP: 

 - Teresę i Szczepana Gabryjelczyk (Rodziców Iwony Pietrzak) 

 - Tadeusza Kareckiego, brata Teresy Rudnickiej – w 14 rocznicę śmierci  

 - Alberta Abrahamczyka, Tatę ks. Kazimierza 
 

Ojcze Niebieski, Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, 

błogosławiony pokój i jasność Twojego światła. Błagając Cię dla nich poprzez zasługi Jezusa 

Chrystusa, Maryi i wszystkich Świętych o łaskę wiecznego zbawienia.  

Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie! Amen.  

 

Pieśni na dziś (#Abba Ojcze):                                  Czytania na dziś: 

Wejście – Wszystkie nasze #608                                 I - Z księgi Kapłańskiej  3:1-2, 45-46    

Ofiarowanie – O Boże, Panie mój #405               II – Z Pierwszego listu sw. Pawła do  Koryntian  10-31 –11:1   

Komunia – Miłość Twa      Psalm: 32(31),  1-2, 5,11 

Dziękczynienie – Ofiaruję Tobie (słowa)    Ewangelia: Wg. Św. Marka   1:40-45 

Wyjście -  Niechaj z nami #940 
  

VI Niedziela Zwykła 

Tematem dzisiejszej niedzieli jest zagadnienie trądu, jednej z 

najstraszniejszych chorób, jakie dziesiątkowały cały starożytny 

świat; i nie tylko starożytny, bo jeszcze do niedawna była to 

choroba nieuleczalna, zanim nie wynaleziono szczepionki. Biorąc 

pod uwagę fakt, że był on chorobą zakaźną mającą straszne i 

śmiertelne konsekwencje, społeczeństwo chroniło się przed nią jak 

mogło. Chodziło o izolowanie zarażonych ludzi i umieszczanie ich 

w odosobnionych ośrodkach, gdzie odcięci od rodziny i bliskich 

byli oni poniekąd skazywani na śmierć społeczną. W Starym 

Testamencie ustalono procedury postępowania w podobnym 

przypadku. Kapłani byli tymi, którzy czynili to z urzędu. Przepisy, 

o których mówi dzisiejsze pierwsze czytanie, nakazywały 

trędowatemu „rozerwać szaty, mieć włosy w nieładzie i brodę 

zasłoniętą”, i za każdym razem, gdy się zbliżał do ludzkich osiedli 

miał krzyczeć z daleka, „nieczysty”, by ostrzegać innych. Jezus, 

swoją litościwą reakcją uzdrowienia trędowatego, chce pokazać 

Bożą bliskość w podobnych trudnych momentach życia ludzkiego 

wskazując na jego duchowy wymiar. Ten duchowy wymiar 

akcentuje również św. Paweł nakazując czynić wszystko zawsze 

na chwałę Bożą. 

                                                                Ks. Ryszard Groń 
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Luty - Miesiąc modlitwy o powołania kapłanskie i zakonne. 

ŚWIĘĆ SIĘ IMIĘ TWOJE... Niech Twoje imię będzie znane wszystkim narodom i ludziom. 

Spraw, aby nam na tym zależało. Daj nam kapłanów, którzy Twoje imię będą głosić, w Twoim 

imieniu błogosławić, przebaczać, przywracać godność człowiekowi. Daj nam kapłanów, którzy z 

zapałem, z miłością będą głosić Twoje imię, Twoją miłość tak, aby wszystkie ludy i narody Cię 

poznały i pokochały.  Przypominamy Państwu iż w tym roku zostanie wyświęconych trzech 

polskich księży -  Robert Szczechura, Damian Krakowski  i Krzysztof Pelczar  

 

Gorzkie Żale 

Już w ostatnią sobotę lutego, 25go, rozpoczynamy  co tygodniowe „Gorzkie Żale” podobnie  jak w 

latach ubiegłych podczas postu.  Jest to popularne w Polsce nabożeństwo pasyjne, połączone z 

wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Co sobotę od 25 lutego o godz. 18:00,  aż do 

Wielkanocy spotykać się będziemy w kościele Św. Jana (Lamar). W marcu – 3go, 11go 

(wyjątkowo w niedzielę przed polską mszą), 17go, 24go. 

W sobotę 31go marca zapraszamy dzieci tak jak w roku ubiegłym na malowanie jajek, a dorosłych 

do przygotowania palm wielkanocnych. Wieczorem w tym samym dniu podczas drogi krzyżowej 

będzie także możliwość do przystąpienia do spowiedzi świętej (dokładniejsze informacje w 

następnym biuletynie). Wszystkich chętnych bardzo serdecznie zapraszamy do uczestnictwa ! 

 

       Kwiaty na Grób Chrystusowy i dekorację kościoła   
Zwracamy sie do Państwa z ogromna prośbą o datki pieniężne na kwiaty do dekoracji 

kościoła oraz grobu  Chrystusowego na Wielkanoc. Podczas naszej marcowej mszy św. 

zebrana druga taca będzie przeznaczona na ten cel.  

Możecie również Państwo rozważyć dekoracje ołtarza, czy też jego części, w 

okazyjnych intencjach pamięci Waszych bliskich. Intencja ta zamieszczona będzie w 

biuletynie oraz na kwiatach jeśli będzie to możliwe. Ofiary i zgłoszenia przyjmuje 

Krystyna Zawada lub Zofia Schmidt.  Z góry serdecznie dziękujemy za pomoc i dobre 

serce ! 

Konieczna rejestracja w kościele parafialnym 

Przypomniamy Państwu o obowiązku rejestracji rodzin polskich w kościele parafialnym. Rejestracja ta jest 

konieczna i w ostatnim okresie czasu ścisle przestrzegana w naszej diecezji. Nasi polscy księża nie mogą robić 

wyjatków ani ustępstw dla Państwa w udzielaniu  takich sakramentów św. jak chrzest, 1sza komunia a nawet 

pogrzeb. Tylko przynależność do parafii, najkrócej przez trzy (3) miesiące, daje możliwość również 

przeniesienia sakramentu za poświadczeniem z parafii do innego kościoła. Dla uzyskania dokładniejszej 

informacji prosimy o poradę u naszych księży. 

 

Walentynkowe Życzenia 

Najlepsze życzenia zdrowia, radości i miłości składamy dla Wszystkich w Walentynkowe święto !!!! 

 

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 2012 roku 

Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec 
12- Msza  Św. (w j. 

polskim) 

18- Pączki ? 
25 – Gorzkie Żale 

(godz. 18:00) 
 

11- Msza  Św. (w j. 

polskim) 

3,17, 24 – Gorzkie 

Żale 
31- Malowanie jajek, 

palmy & spowiedź 
 

7-Święconka  
8 Wielkanoc 

15 – Msza Św. 

(Niedziela 

Miłosierdzia Bożego) 
 

13- Msza  Św. (w j. 

polskim – Dzień 

Matki) 
20- Nabożeństwo 

majowe 

2- Swięcenia 

Kapłańskie 

3- Msza prymicyjna 

10 – Boże Ciało 

 

Słowa Dzisiejszych Pieśni: 

 

Ofiaruje Tobie 

Ofiaruje Tobie Panie mój  

całe życie me  

cały jestm Twój  

aż na wieki  

 

Oto moje serce przecież wiesz  

Tys miłością mą  

jedyną jest  

 

Miłość Twa                         

od najwyższych gór wyższa jest,    

wielka jest wierność Twa,          

do nieba sięga wzwyż.              

Miłość Twa głębsza niż ocean bez dna, 

wielka jest wierność Twa, gdy do mnie zbliżasz się. 

 

                      U progu Wielkiego Postu     

 
 

ŚRODA POPIELCOWA 
 

Szczypta prochu na czole 

i słowa, które bolą: 

Prochem jesteś ! 

Żywym, ale prochem, 

Myślący, ale prochem, 

mimo genialnych myśli 

I wielkich osiągnięć, 

Mimo dumy, że tak wiele możesz, 

I możesz naprawdę ! 

Prochem jesteś ! 

Co znaczą te słowa ? 

Przemijanie ?  

Pokutę ? 

Śmierć ? 

Przypomnienie ? 

Tak, ale nie tylko ! 

Słowa te zawierają prawdę o człowieku 

 

 

ŚRODA POPIELCOWA 
Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do 

największej chrześcijańskiej uroczystości - Świąt Paschalnych. Wielki Post, bo tak 

nazywa się ten okres, trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej 

w Wielki Czwartek. 

Już w II wieku, dla lepszego przygotowania do przeżycia Świąt Paschalnych, 

dodano dwa dni postu przed tym świętem. Wspomina o tym Tertulian (+ ok. 240). Św. 



Ireneusz (+ ok. 202) pisze, że za jego czasów zwyczaj ten istniał również w Galii: ku czci 40-dniowego postu Pana Jezusa 

był nakazany post 40-godzinny (obowiązywał zatem w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę). W wieku III poszczono już cały 

tydzień. Wreszcie na początku wieku IV wprowadzono post 40-dniowy na pamiątkę postu Jezusa Chrystusa. Po raz 

pierwszy wspomina o tym św. Atanazy z Aleksandrii w liście pasterskim z okazji Wielkanocy z 334 r. Chodziło o to, aby 

jak najlepiej przygotować wiernych do świąt wielkanocnych. 

Ostatecznie Środa Popielcowa jako początek Wielkiego Postu weszła na stałe do tradycji rzymskiego kościoła w 

1570 roku. W niedzielę post nie obowiązywał i po dziś dzień nie obowiązuje - każda niedziela bowiem ma charakter 

święta 

Popiół. Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty, celebrowany w Środę Popielcową, 

znany jest w wielu kulturach i tradycjach, m.in. w starożytnym Egipcie, u Arabów i w Grecji. W liturgii pojawił się on w 

VIII w. Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą z X w. W 1091 r. papież Urban II wprowadził ten zwyczaj 

jako obowiązujący w całym Kościele. W tym też czasie ustalono, że popiół do posypywania głów wiernych ma pochodzić 

z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku. 

Post. W Środę Popielcową - zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego - obowiązuje 

wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden - do syta). Prawem o 

wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a prawem o poście - osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 

60. roku życia. Prawo kanoniczne nie nakłada na wiernych natomiast obowiązku uczestniczenia w tym dniu w Eucharystii 

(chociaż jest to powszechną praktyką, z której nie powinno się rezygnować bez ważnej przyczyny. 

 

Liturgia. W okresie Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i nawrócenia, Kościół, przypominając słowa Jezusa, 

proponuje trzy drogi przybliżania się do Boga: post, jałmużnę i modlitwę. Liturgia tego okresu jest dość wyciszona. 

Dominującym kolorem szat liturgicznych jest fiolet. Z obrzędów Mszy świętej znika uroczysty hymn „Chwała na 

wysokości Bogu” (śpiewany jedynie w czasie przypadających w Wielkim Poście uroczystości, np. św. Józefa - 19 marca, 

czy Zwiastowania Pańskiego - 25 marca) oraz radosna aklamacja „Alleluja” (nawet w uroczystości i święta) śpiewana 

przed odczytaniem fragmentu Ewangelii (zastępuje ją aklamacja „Chwała Tobie, Królu wieków” albo „Chwała Tobie, 

Słowo Boże”). Zakazane jest przyozdabianie ołtarza kwiatami, zaś gra na instrumentach muzycznych dozwolona jest 

tylko w celu podtrzymania śpiewu. Z rzadka także odzywają się dzwony. Jedynym wyjątkiem od tych ostatnich 

zastrzeżeń jest IV Niedziela Wielkiego Postu, zwana Niedzielą Laetare. W okresie Wielkiego Postu zabroniony jest 

udział w zabawach. Organizuje się także zwykle kilkudniowe rekolekcje, które mają pomóc w dobrym przeżyciu tego 

czasu. 

 W czasie całego życia publicznego Jezusa, znaki Jego panowania nad naturą, nad chorobami, nad demonami, nad 

śmiercią i grzechem, ukazywały Jego Boską najwyższą władzę. Owe czyny świadczyły, że został On posłany przez Ojca 

(por. J 5,36; 10,25.). Zachęcają do wiary w Niego (por. J 10,38). Tak jak trędowatemu z dzisiejszej Ewangelii (Mk 1, 40-

45), tak i tym wszystkim, którzy zwracają się do Jezusa z wiarą, udziela On tego, o co proszą (por. Mk 5,25-34; 10,52). 

Cuda umacniają więc wiarę w Tego, który pełni dzieła swego Ojca; świadczą one, że Jezus jest Synem Bożym (por. J 

10,31-38). Nie mają zaspokajać ciekawości i magicznych pragnień. Mimo tak oczywistych cudów Jezus jest przez 

niektórych odrzucany (por. J 11,47-48); oskarża się Go nawet o to, że działa mocą złego ducha (por. Mk 3,22). 

Wyzwalając niektórych ludzi od ziemskich cierpień: głodu (por. J 5,5-15), niesprawiedliwości (por. Łk 19,8), choroby i 

śmierci (por. Mt 11,5), Jezus wypełnił znaki mesjańskie. Nie przyszedł On jednak po to, by usunąć wszelkie cierpienia na 

ziemi (por. Łk 12,13. 14; J 18,36), ale by wyzwolić ludzi od największej niewoli – niewoli grzechu (por. J 8,34-36), która 

przeszkadza ich powołaniu do synostwa Bożego i powoduje wszystkie inne ludzkie zniewolenia. 

Duch Święty udziela niektórym specjalnego charyzmatu uzdrawiania (por. 1 Kor 12,9. 28. 30), by ukazać moc łaski 

Zmartwychwstałego. Jednak nawet najbardziej intensywne modlitwy nie przynoszą uzdrowienia wszystkich chorób. I tak 

św. Paweł musi usłyszeć od Pana: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali» (2 Kor 12,9), i że 

cierpienia, jakie znosi, mają sens, ponieważ «ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra 

Jego Ciała, którym jest Kościół» (Kol 1,24). 

Kościół wierzy w ożywiającą obecność Chrystusa, lekarza dusz i ciał. Obecność ta działa szczególnie przez sakramenty, a 

w sposób zupełnie specjalny przez Eucharystię – Chleb, który daje życie wieczne (por. J 6,54-58.). Św. Paweł dostrzega 

jego związek ze zdrowiem ciała (por. 1 Kor 11,30.). 

Kościół otrzymał od Chrystusa Pana specjalny sakrament przeznaczony dla chorych. Mówi o tym św. Jakub: «Choruje 

ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A 

modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu 

odpuszczone» (Jk 5,14-15). 
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