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Księża:  Kazimierz Abrahamczyk,           Robert Szczechura                       
                  St. John Church, tel: 743-4551                                IC Church, tel:  435-5342                   

 
Intencje dzisiejszej Mszy Św. 

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencjach: 

Za brata Teresy w 15 rocznicę śmierci, Tadeusza Kareckiego, za Adolfa Rudnickiego- Tatę 

Janusza, oraz  za niedawno zmarłego  Kazimierza Kareckiego.   

Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel duszom sług Twoich odpuszczenia 

wszystkich grzechów; niech przez pokorne prośby nasze dostąpią zbawienia, którego zawsze 

pragnęły. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. 
 

 

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

Wejście – W krzyżu cierpienie #433            I- Z Księgi Powtórzonego Prawa   26:4-10   

Ofiarowanie – Ogrodzie Oliwny#408            II – Z listu Św. Pawła do Rzymian   10:8-13   

Komunia – Wierzę w Ciebie Panie #431           Psalm: 91(90):1-2,10-12-13,14-15  

Dziękczynienie– Mój Mistrzu #396                      Ewangelia: Wg. Św. Łukasza   4:1-13                

Wyjście – Powiedz ludziom #417 

1sza Niedziela Postu 

„Tobie oddam potęgę i wspaniałość tych wszystkich królestw — mówił szatan do Jezusa — wystarczy, że upadniesz i 

oddasz mi pokłon”. Zauważmy, że ten odwieczny kłamca i zwodziciel, 

uzurpator i złodziej obiecuje Jezusowi coś, czego właściwie nie posiada, 

czego nie stworzył ani nie jest prawowitym i absolutnym panem. Mimo to 

żąda zapłaty, która należna jest jedynie Bogu. Po raz kolejny zmierza do 

wywrócenia porządku rzeczy. Chce, by Pan oddał pokłon słudze, by Król 

złożył hołd niewolnikowi! Czy jednak prawda kłaniająca się kłamstwu 

pozostanie jeszcze prawdą? Czy dobro uległe złu może nadal być dobrem? 

Przecież to już zaprzeczenie wszystkiego. Tymczasem faktem jest, że 

pokusie władzy ulega wielu ludzi, zaś przy jej tronie najwięcej spotyka się 

krwi i nieprawości. Oczywiście, nie muszą to być koniecznie trony 

królewskie. Mogą to być całkiem malutkie troniki, ot, choćby takie jak 

fotelik prezesa. Co więcej, nie musi to być nawet fotel, wystarczy odrobina 

władzy nad bliźnim, sprawowana na stojąco, z podobną łopatą czy młotkiem w ręku (albo kielichem mszalnym), byle 

było wiadomo, kto tutaj rządzi. Niezależnie od stanowiska, człowiek opanowany żądzą władzy potrafi wokół siebie 

uczynić piekło. I to jest zwycięstwo szatana. 

Jezus odniósł na pustyni i na krzyżu całkowite zwycięstwo, gdyż nie dyskutował z szatanem, nie pertraktował z nim. 

Nie flirtował z pokusami, ale odrzucał je kolejno i stanowczo jednym 

zdaniem: „Nie samym chlebem żyje człowiek”; „Panu Bogu swemu 

będziesz się kłaniał”; „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga 

swego”. 

Wspominanie wielkich czynów Bożych w życiu człowieka winno być 

okazją do dziękczynienia Bogu za Jego opatrznościowe działanie. Taką 

naukę podaje Mojżesz swoim krajanom, każąc im dziękować za cudowne 

interwencje Boga w historię narodu wybranego. Poleca im przy tym w 

ramach tego dziękczynienia składać pierwociny płodów ziemi, którą dał 

im Bóg w posiadanie. O wiele większą łaskę dla całej ludzkości 

reprezentuje dar życia wiecznego, jaki swoją zbawczą śmiercią i zmartwychwstaniem przyniósł Syn Boży. Ta cudowna 
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interwencja w dzieje ludzkie sprawiła, że dzięki Słowu Bożemu, które zawiera tę dobrą nowinę, zbawienie jest w zasięgu 

każdego z nas, pod warunkiem zawierzenia i przyjęcia w sercu. „Słowo jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu 

twoim. A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim 

uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do 

usprawiedliwienia, a wyznawanie jej do zbawienia”. Prawdziwość tych słów potwierdza pierwsza potyczka Jezusa z 

szatanem, z której Jezus wychodzi zwycięsko, pokazując swoją moc nad złem. Ostateczna bitwa i zwycięstwo rozegra się 

na krzyżu, dając nam w swym zmartwychwstaniu pierwociny życia wiecznego, czyli łaskę zbawienia. 

 

Gratulacje dla Rodziców i Dziadków !!! 

 

W dniu 2go lutego, 2013 -  Jola i Tomek Szymanek zostali Rodzicami, urodził im się syn 

Mateusz Tomasz Szymanek. 

Mateusz urodził się o 12:35 po południu, ważył 3.54 kg i mierzył 53.34 cm długości. 

Serdecznie Gratulacje przekazujemy dla Kochanych Rodziców i Dziadków !!! 

 

Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na mszy styczniowej wynosiła $130. Comiesięczna opłata z kościół -$100. Dla wszystkich 

ofiarodawców - Bóg Zapłać!  

Pomoc w działalności kościelnej PMK 

Zachęcamy Państwa do zgłaszania swojej bezinteresownej pomocy do wszelkiej działalmości naszego 

polskiego kościoła - PMK. Potrzebujemy chętnych do zbiorowego śpiewu, zbierania tacy, czytań 

eucharystycznych, ministrantów oraz pomocy w zachrystii. Pamietajmy, talent który posiadamy pochodzi od 

Boga i Jemu należy się chwała za to w pracy, modlitwie i pieśni. 

Prosimy o zgłoszenia do Zofii Schmidt lub do księży Kazimierza, ks. Roberta lub ks. Jacka. 

Dary Eucharystyczne 

Prosimy aby osoby, które zamówiły intencje Mszy św. przyniosły dary eucharystyczne do ołtarza. Prosimy 

jednocześnie aby wspomniane osoby skontaktowały się zawsze przed Mszą św. z paniami Ulą Bis lub Bożenką 

Kucza aby uzgodnić szczegóły. Dziękujemy ! 

Zaproszenie od Szefa Edwarda Nowakowskiego 
 Szef Edward zaprasza wszystkich chętnych do udziału w klasach gotowania prowadzonych 

przez niego w hotelu Holiday Inn University of Memphis. Adres : 3700 Central Ave 

Memphis TN 38152  

 Klasy są bezpłatne  i odbywają się w każdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca 

Miejsce (klasa) – może się zmieniać, rozpoczęcie godz. 18:00.  

Proszę potwierdzić swoją obecność do piątku przed każdą klasą.  

Tel; 901-246-7669 lub E-mail chefemn@aol.com                                                                        

Następna klasa – 25lutego, o 18:00 

Temat lekcji – Celebrowanie Dnia Sw. Patryka – dokładne menu i więcej informacji znajdziecie Państwo na 

stronie internetowej http://www.chefedward.com/   - Zachęcam do uczestnictwa ! 

                                                                                                          Chef Edward Nowakowski 

 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2013 roku 

Marzec Kwiecień Maj 

17- Msza  Św. (w j. polskim) 

30-Święconka 

31- Wielkanoc 

14- Msza  Św. (w j. polskim) 

 

12- Msza  Św. (w j. polskim) 
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