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Ks. Kazimierz Abrahamczyk
St. John Church, tel: 743-4551

Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze):

Ks. Robert Szczechura
Church of Nativity, tel: (901) 373-1261

Intencje dzisiejszej Mszy św.

Wejście: W krzyżu cierpienie #433
Ofiarowanie: Czekam na Ciebie #69
Komunia: Wierzę w Ciebie Panie #431
Dziękczynienie: Upadnij na kolana #153
Wyjście: Ach mój Jezu #349

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w poniższych
intencjach:
- Za ŚP. Helenę Minko oraz Jerzego i Haliny Zawada
–Brata i Bratowej Bernarda Zawada
- Za ŚP. Pawła Bis
- Za ŚP. Irenę Szyncane – Mamę

Czytania na dziś:

Inesy

I- Czytanie z II Księgi Kronik (Krn.36:14-16, 1923)
II- Czytanie z Listu Św. Pawła do Efezjan (Ef. 2:410)
Ps. Ref: Kościele święty, nie zapomnę ciebie.
Ewangelia: Według św. Jana (J 3, 14-21)

Panie,- wysłuchaj łaskawie
naszych modlitw za dusze sług i
służebnic Twoich, za które się
modlimy prosząc, abyś je przyjął
do społeczności swoich Świętych.
Spraw, prosimy Cię, Panie, aby
dusze sług i służebnic Twoich,
oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie
i wieczny odpoczynek. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen

Jak Mojżesz wywyższył węża
na pustyni, tak potrzeba, by
wywyższono Syna
Człowieczego, aby każdy, kto
w Niego wierzy, miał życie
wieczne !!!
O co proszę? O przekonanie, że miłość Boga jest większa od mojego grzechu
Wejdę w klimat nocnej rozmowy Nikodema z Jezusem. Pragnienie Nikodema zostaje spełnione: może sam na
sam spotkać się z Nauczycielem. Od wielkości moich pragnień zależy głębia moich spotkań z Jezusem. Co mogę
powiedzieć o swoich pragnieniach w tej medytacji?
„Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni...” (ww. 14-15). Jezus konający na krzyżu ma moc, aby codziennie
uzdrawiać moje życie. Potrzebna Mu jest jednak moja wiara.
„Tak bowiem Bóg umiłował świat...” (w. 16). Patrząc na krzyż, będę rozważał z miłością każde słowo zawarte w
tym zdaniu. Uświadomię sobie, że na krzyżu wisi jedyne Dziecko Boga Ojca. Umiera za mnie. Jestem „całym
światem Boga”. Jak każdy człowiek, jestem dla Niego jedynym dzieckiem.
Jezus zapewnia mnie, że Ojciec nie chce mojego potępienia, lecz zbawienia (ww. 17-18). Brak wiary w miłość i
miłosierdzie Boga będą prowadziły mnie do wewnętrznego niepokoju. Czy wierzę w bezgraniczną życzliwość
Boga wobec mnie? Czy nie dostrzegam w sobie tendencji do samopotępienia?
Zbliżanie się do Ukrzyżowanego jest jak podchodzenie do światła, które przenika mnie do głębi i odkrywa
najskrytsze zakamarki mojego serca (ww. 19-21). Tylko stając przed Nim w prawdzie, mogę doświadczyć Jego
miłości i bliskości. Stanę blisko krzyża. Obejmę Ukrzyżowanego i będę prosił, aby strzegł mnie przed nieprawdą
i zafałszowaniem sumienia.
Wpatrując się w rany Ukrzyżowanego, szczerze będę rozmawiał z Nim o ranach mojego serca. Poproszę Go, aby
odkrył przede mną grzechy, które sprawiają Mu najwięcej cierpienia. Wzbudzę w sobie głęboki żal z powodu
moich nieprawości. Pomodlę się Psalmem 50.
Krzysztof Wons SDS/Salwator

OGŁOSZENIA
Malowanie Jajek i Ubieranie Palm Wielkanocnych
24 marca - w sobotę (przed Niedzielą Palmową ) o godzinie 1:30 po południu, w
przykościelnej salce St. Jude (przy kościele Św. Jana) tam gdzie zawsze mamy
poczęstunek po mszy - będziemy ubierać palmy i malować jajka wielkanocne.
Zapraszamy serdecznie dorosłych i dzieci. Materiały do pracy zapewnia PMK.

Wielkanocna Spowiedź - 15go marca oraz 24go marca
Możliwość przystąpienia do spowiedzi św.– w każdą sobotę od 4:00-4:30 oraz przed mszą
św. W sobotę 24 marca od godz. 15:30 w kościele Św. Jana lub 15go marca(czwartek)o godz.
19:00 w kościele Nativity w Bartlett.
Przygotowane palmy będzie można poświęcić na mszy św. w sobotę w kościele Św. Jana o
godz. 16:30.

Święcenie Wielkanocnych Pokarmów ”Święconka”
Tradycyjna polska „Święconka” odbędzie się w sobotę, 31go marca, o godz.13-stej
w kościele Św. Jana. Zachęcamy wszystkich do modlitwy i medytacji przy Grobie
Chrystusa.
Po “Święconce” zapraszamy dzieci na tradycyjne „polowanie na jajka”.Słodka
nagroda będzie do znalezienia w środku każdego jajka. Zapraszamy do uczestnictwa!

Msza Św. Wielkanocna
Msza św. Wielkanocna odprawiona będzie w niedzielę, 1go kwietnia o godz.
8:30 rano w kościele Św. Jana. Bezpośrednio po Mszy św. zapraszamy na
wspólne tradycyjne polskie śniadanie wielkanocne oraz podzielenie się świeconym
jajkiem. Prosimy o przyniesienie wielkanocnych świątecznych potraw i wypieków
na wspólny stół. Polska Misja Katolicka zapewnia święcone jajka, chleb, kielbasę i napoje.
Zachęcamy do uczestnictwa !
Kącik Finansowy
Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $340.00. Comiesięczna opłata za kościół
wynosi $100. Druga składka na tacę na dzisiejszej mszy będzie przeznaczona na
zakup kwiatów do grobu Chrystusowego.
Wszystkim ofiarodawcom z góry serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać!

Baranek wielkanocny
Baranek wielkanocny jest symbolem Jezusa Zmartwychwstałego, ale także pokory i łagodności. Zwyczaj
święcenia baranka sięga VII wieku. Natomiast ustawianie baranka na stole wielkanocnym wprowadził
w XIV wieku papież Urban V (19 XII 1370), który chciał aby wierni ucztując, niezapomnieli o
najważniejszym przesłaniu tego święta. W Polsce baranek wielkanocny nazwany był Agnuszkiem
i pojawił się w XVII wieku. Baranek przypomina także o dramatycznym wydarzeniu ze Starego
Testamentu, kiedy to anioł śmierci przeszedł przez ziemię egipską, uśmiercając pierworodnych
synów. Ominął tylko te żydowskie domy, których drzwi naznaczone były krwią baranka, zabitego z
Bożego nakazu. Przypomina o uroczystym posiłku paschalnym, który o tej samej godzinie
spożywała każda rodzina żydowska, tworząc z rozproszonego ludu jednolity religijnie naród.
Postawiony na stole baranek wielkanocny przypomina o tym, że Chrystus odkupił ludzi oraz, że
są oni przeznaczeni do wiecznego ucztowania na godach Baranka. Obecnie stawiane na stole
baranki wielkanocne są zrobione najczęściej z masy cukrowej. Albo są upieczone w domu z ciasta włożonego do żeliwnej
foremki. Niektórzy nawet stawiają na stole baranki wielkanocne gipsowe, porcelanowe, szklane, gliniane, plastikowe.

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2018 roku (w j. polskim)
Marzec
Kwiecień
24 - Malowanie jajek/ przgotowanie palm
31- Święconka, godz. 13:00

1 – Wielkanoc (8:30 rano)

Po mszy wspólne sniadanie ze
święconym jajkiem

Maj

13 – Msza Św. (13:00)
Dzień Matki

