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St. John Church, tel: 743-4551

Church of Nativity, tel: (901) 373-1261

Intencje dzisiejszej Mszy św.

Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze):

Wejście: Kłaniam się Tobie #96
Ofiarowanie: Wszystko Tobie #159
Komunia: Panie, pragnienia ludzkich serc #120
Dziękczynienie: Jak łania pragnie wody #917
Wyjście: Wszystkie nasze #608

Czytania na dziś:
I- Czytanie z Księgi Kapłańskiej (Kpł 13, 1-2. 4546)
II- Czytanie z I Listu Św. Pawła do Koryntian (1
Kor 10, 31 – 11, 1)
Ps. Ref: Tyś mą ucieczką i moją radością
Ewangelia: Według św. Marka (Mk 1, 40-45)

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w poniższej
intencji:
- Za ŚP. Amalię Kozioł –Mamę Kazi Szymanek –
w 5tą rocznicę śmierci .

Boże, Tyś nam przykazał czcić
ojca i matkę...Spraw, prosimy
Cię, Panie, aby dusza Twojej
służebnicy Amelii, której 5tą
rocznicę śmierci obchodzimy,
otrzymała przebaczenie i
wieczny odpoczynek. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

On jednak zbliżył się, wyciągnął rękę
i dotknął go. Bóg przychodzi bardzo
blisko, kiedy jesteśmy samotni,
cierpiący i odrzuceni, dotykając swoją
miłością naszych serc.
Jezu, pragnę kochać Cię taką miłością,
jaką Ty mnie ukochałeś. O to Cię
proszę i pokornie błagam: uczyń serce

moje zdolne do takiej miłości- Jesteś

dla mnie ważny

„TRĄD XXI WIEKU”
Dzisiejsze I czytanie ukazuje ludzi dotkniętych straszliwą chorobą. Ona niszczyła
nie tylko ciało, ale też życie zawodowe, rodzinne, właściwie wszystko. Ludzie
musieli izolować chorych, rzucając w ich stronę kamieniami, aby nie zbliżali się
do miasta i nie zarażali innych. Tą chorobą był trąd.
Ewangelia dzisiejsza także mówi o trądzie. Trędowaty upadł na kolana przed
Jezusem i został uzdrowiony ze straszliwego cierpienia, które niszczyło
człowieka, pustoszyło całe rodziny i wsie. Uzdrowionemu już człowiekowi
Chrystus kazał złożyć ofiarę oraz dawać świadectwo o mocy Pana.
Od dzisiaj przez cały tydzień Kościół modli się o trzeźwość, ponieważ
alkoholizm to współczesny trąd. On również niszczy nie tylko zdrowie, lecz także
życie zawodowe, rodzinne, właściwie wszystko, podobnie jak kiedyś trąd. Tak
zwanych pijaków społeczeństwo izoluje i odsuwa się od nich. Alkoholizm jednak
jako choroba dotyka dziś ludzi wszystkich warstw społecznych, także tych w
lekarskich fartuchach i adwokackich togach. Oni również ze wstydu kryją się ze
swoim uzależnieniem, zupełnie jak kiedyś trędowaci chowali się w grotach.

!!!

Co robić? Błagać Jezusa o ich uzdrowienie. Błagać nieustannie, może całymi latami, uporczywie, a wtedy, gdy
zostaną uzdrowieni, będą składać świadectwo o mocy Bożej. Zresztą tak się już dzieje. Wielu tzw. suchych
alkoholików staje się apostołami Bożej miłości i Jego uzdrowieńczej mocy. Jezus odbudował ich zdrowie, dał
im wolność, zrekonstruował rodzinę, sprawił, że pracują…
Panie Jezu, ratuj wszystkich uzależnionych, a zdrowych chroń przed trądem XXI wieku!
Ks. Adam Rybicki

OGŁOSZENIA
Msza Św. – 11 Marca

Nasza kolejna comiesięczna msza Sw. odbędzie się 11go marca, jak zawsze o godz. 13:00, w kościele St. John
(Lamar Ave). Bardzo serdecznie Wszystkich Państwa zapraszamy.

Kącik Finansowy

Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $180.00. Comiesięczna opłata za
kościół wynosi $100. W tym miesiącu złożyliśmy donację $1000 dla kościoła St.
John na naprawę dachu w sali naszych spotkan, St. Jude Hall.
Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać!

WIELKI POST – Pamiętaj !!!
W Środę Popielcową 14go lutego, rozpoczyna się w Kościele czterdziestodniowy czas
Wielkiego Postu. Głόwne przesłanie tego okresu koncentruje się na duchowym
przygotowaniu chrześcijan do godnego przeżywania świąt Zmartwychwstania
Pańskiego, największych świąt chrześcijaństwa związanych z wydarzeniami męki
śmierci i .... Zmartwychwstania Pańskiego !

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.

Dlaczego posypujemy głowy popiołem w Środę Popielcową?
Z obchodami Środy Popielcowej 2018 w Kościele katolickim związany jest zwyczaj posypywania głów
wiernych popiołem. Ksiądz wypowiada wtedy słowa "Prochem jesteś i w proch się obrócisz". Czasem można
spotkać się także z formułką "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię".
Zwyczaj posypywania głowy popiołem w Środę Popielcową wprowadził papież Urban II w 1091 roku. W tym
czasie ustalono także, że popiół do posypywania głów wiernych ma pochodzić z palm poświęconych w
Niedzielę Palmową poprzedniego roku.

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 2018 roku (w j. polskim)
Marzec

Kwiecień

11 – Msza Św.(13:00)
24 - Malowanie jajek/ przgotowanie palm
31- Święconka

1 – Wielkanoc (8:30)

Po śniadaniu wspólne
sniadanie ze
święconym jajkiem

Maj
11 – Msza Św.
(13:00)
Dzień Matki

