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  Intencja dzisiejszej Mszy Św.  

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencji za Adolfa Rudnickiego (Tatę Janusza) w drugą rocznicę 

śmierci i za Tadeusza Kareckiego (Brata Teresy Rudnickiej). 

 

Boże, miłosierny Panie, obchodząc rocznicę śmierci Twojego sługi prosimy Cię, abyś Jego duszy dał miejsce 

w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła. Amen. 

 

Pieśni na dziś (#w Pan z Wami):                                  Czytania na dziś: 

Wejście –W krzyżu cierpienie #137                        I - Z księgi powt. Prawa  26-4-10     

Ofiarowanie – Ludu, mój ludu  #126                                  II – Z listu Pawła Apost. do  Rzymian  10:8-13  

Komunia – Kochajmy Pana #252      Psalm: (Ps 91,1-2.10-15)  

Zakończenie – Serce Twe Jezu  #264    Ewangelia: Wg. Św. Łukasz  4:1-13                        

 

  
I Niedziela Wielkiego Postu 

 

• W pierwszym czytaniu z księgi Powtórzonego Prawa, Mojżesz przypomina ludziom iż zawsze powinni być wdzięczni 

za dary i plony, które stały się ich udziałem zgodnie z obietnicą udzieloną przez Boga, w ziemi obiecanej. Poprzez 

ofiarowanie pierwszych plonów, Izraelici wspominają to wszystko czego Bóg dokonał w przeszłości, szczególnie podczas 

wyjścia z Egiptu, domu niewoli.   

• W drugim czytaniu z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian, autor daje do zrozumienia iż Jezus jest jedynym dawcą 

zbawienia. Podstawą naszej wiary jet to, iż Jezus jest naszym Zmartwychwstałym Zbawicielem. I każdy kto potrafi to 

wyznać i żyć według tego będzie zbawiony. 

•W ewangelii św. Łukasza także i Jezus zostaje poddany próbie kuszenia przez szatana, który chce aby Jezus użył swojej 

boskiej mocy. Jezus był kuszony jak każdy z nas ale nie uległ pokusie. Z Jego łaską i my także możemy wiele 

przezwyciężyć. 

 

Dwadzieścia lat temu, pewien młody mężczyzna z protestantyzmu przeszedł na katolicyzm. 

Później zdecydował się wstąpić do seminarium. Jego ojciec powiedział mu, „to nie to o czym 

marzyłem ale jeśli jest to twoje marzenie to musisz za nim podążać”. Młody człowiek jest 

księdzem już 20 lat, dla niego słowa ojca które wtedy wypowiedział stały się najważniejszymi 

słowami jakie kiedykolwiek i od kogokolwiek usłyszał.  
 

Bóg daje nam wybór, nie zmusza nas do niczego gdyż pragnie naszego szczęścia. Nie zawsze 

jednak jesteśmy w stanie je odnaleźć, kiedy się gubimy Bóg czeka z otwartymi ramionami bo 

kocha nas Miłością  jakiej nie jesteśmy sobie nawet w stanie wyobrazić, gdyż Jego Miłośc nie 

ma granic. On kocha nas ze względu na nas, tak jak rodzice tylko potrafią kochać swoje dzieci. 

 

W tym okresie Wielkiego Postu życzę Wam Wszystkim i sobie, wytrwałości w dążeniu do celu jakim jest prawdziwa 

Miłość, jak mówi św. Augustyn, „ niespokojne jest serce moje dopuki nie spocznie w Tobie”. Niech nasze serce odnajdzie 

ten właśnie pokój.  

   Szczęść Boże! -  ks. Krzysztof 
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Zabawa- „Polka Dance” 

Została przeniesiona na miesiąc maj, dokładniejsze wiadomości podamy w następnym biuletynie PMK.  

Za zmianę serdecznie przepraszamy. 

Malowanie Jajek i Ubieranie Palm Wielkanocnych 
27 Marca  - w sobotę (przed Niedzielą Palmową )  o godzinie 2:00 po południu, w przykoscielnej 

salce (w Kościele Św. Jana) gdzie zawsze mamy poczęstunek po mszy - będziemy ubierać palmy i 

malować jajka (metodą woskową). 

Zapraszamy serdecznie dorosłych i dzieci. Sprzet i produkty do pracy zapewnia PMK.  

Dodatkowych informacji może udzielić Krystyna Zawada (tel. 756-0587).   

   

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. Krzysztofa lub ks. Jacka. 

 
Comiesięczne Życzenia 

Już tradycjnie wspominamy na koniec naszej comiesiecznej mszy wszystkich którzy w bieżącym miesiącu 

obchodzili lub obchodzą swoje urodziny, imieniny, rocznicę ślubu czy też inną ważną uroczystość czy rocznicę. 

Najlepsze życzenia dla wszystkich razem i każdego z osobna – tradycyjnego „Sto Lat” !!! 

 

Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na mszy 16 stycznia wynosiła $188.  Wydatki: za kościół zapłacono $100. Informujemy, że dla 

Państwa wygody na stoliku przy wejściu do kościoła znajdują się koperty (1-zaadresowane  na Polską Misję 

Katolicką, 2-na pomoc polskim seminarzystom).  

Ogłoszenia w Biuletynie 
Przypominamy Państwu, że istnieje możliwość  ogłoszeń reklamowych w naszym biuletynie. Aby zamieścić 

ogłoszenie prosimy o kontakt z Zofią Schmidt (372-5794).  

Zapraszamy wszystkich mających własne firmy do ogłaszania się w naszym biuletynie. 

 
Msze Św. na nadchodzące miesiące 2010 roku 

Marzec Kwiecień Maj Czerwiec 

13- Msza  Św.  

(w j. polskim) 

6,20,27 – Gorzkie Żale 

       3-Święconka  

       4-Wielkanoc  

1- Koronacja NMP 

8- lub 15- Msza  

Św. (w j. 

polskim) 

6-Troj- jezyczna msza sw. 

19- Msza Sw. (j. polski) 

Rachunek Sumienia 

Bóg, który widzi w ukryciu. Nic się przed Nim nie ukryje: ani dobro, ani zło. Nic mam przed Nim nie ukrywać, a 

zwłaszcza zła. Czemu to takie ważne, skoro On wie, że grzeszę i czynię zło? Czemu mam to jeszcze „ujawniać” w 

konfesjonale? Bo zanim ujawnię w konfesjonale, najpierw muszę się sam ze swoim złem skonfrontować w rachunku 

sumienia. Muszę rozedrzeć swoje serce, by to całe zło z niego wyrzucić. Jeśli nie rozedrę serca, zło w nim pozostanie. 

Przy czym ważne jest, by podczas rachunku sumienia nie skupiać się tylko na złu, które czynię, ale i na dobru, które 

uczyniłem. Wtedy mogę ujawnić wszystko: zło i dobro. Przed Bogiem, nie przed ludźmi. 

I gdy potem w konfesjonale wyjawiam swoje grzechy przed spowiednikiem, który jest tam w imieniu Jezusa, wówczas 

Boże Miłosierdzie stwarza we mnie czyste serce i odnawia we mnie moc ducha. Czas, w którym jednam się z Bogiem, to 

prawdziwie czas upragniony, to mój dzień zbawienia. 

Pytania do rachunku sumienia:  Co ukrywam przed Tobą, Boże? 

Czemu nie chcę się przyjrzeć w świetle Twoje Miłości? 

Co powstrzymuje mnie przed stanięciem przed Tobą w postawie pokornej, w poczuciu własnej grzeszności? 

http://beataaudy.w.interia.pl/j0227481.j


Cykl Paschalny — Wielkanocny 

Najstarszą i początkowo jedyną uroczystością doroczną w Kościele była Wielkanoc, Paschalne Misterium Chrystusa. 

Korzeniami swymi sięga ona Paschy Starego Testamentu. Była ona dla narodu izraelskiego pamiątką wyzwolenia z 

niewoli egipskiej, wielkiego dzieła zbawczego, dokonanego przez Boga. Treścią chrześcijańskiej Paschy, po polsku 

zwanej Wielkanocą, jest nowe, o wiele większe wyzwolenie, którego dokonał Chrystus dla całej ludzkości przez swoją 

śmierć i zmartwychwstanie. „Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha" — pisze św. Paweł do 

chrześcijan w Koryncie (1 Kor 5,7). Ilekroć wspólnota wiernych wspomina w czasie Eucharystycznej Ofiary Mszy św. 

śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, tylekroć obchodzi Paschę. Czyni to przede wszystkim w pierwszym dniu każdego 

tygodnia, który jest „dniem Pańskim. "Każdego tygodnia Kościół obchodzi pamiątkę zmartwychwstania Pańskiego w 

dniu, który nazwał Pańskim, a raz do roku zmartwychwstanie razem z Jego błogosławioną męką czci w nawiększą 

uroczystość Paschy." (KL 102). Święte Triduum Paschalne, tzn. Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota, stanowi 

centrum i szczyt roku liturgicznego. A każda niedziela jest pewnego rodzaju małą Wielkanocą.  

Z wielkanocną uroczystością śmierci i zmartwychwstania Jezusa związane jest wspomnienie Jego wniebowstąpienia i 

zesłania Ducha Świętego. Stąd też bardzo wcześnie obchodzono uroczystość Wniebowstąpienia i Zesłania Ducha 

Świętego jako uroczystości należące do Paschy. Od Niedzieli Wielkanocnej aż do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego 

włącznie, tzn. okres 50 dni, Kościół święci w radości i weselu jako jeden uroczysty dzień, owszem jako„wielką 

niedzielę". Ten święty czas 50 dni paschalnych kończy się uroczystością Zielonych Świąt (stąd jej nazwa 

Pięćdziesiątnicy). Do Wielkanocy Kościół przygotowuje się w Wielkim Poście, rozpoczynającym się 6 tygodni przed 

Wielkanocą. Ma on podwójny charakter: „Przez przypomnienie chrztu lub też przygotowanie do niego oraz przez pokutę 

ma on usposabiać wiernych, gorliwiej oddających się słuchaniu słowa Bożego i modlitwie, do obchodzenia paschalnego 

misterium" (KL 109). Cykl wielkanocny trwa zatem od Środy Popielcowej aż do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. 

Sama Wielkanoc nie ma stałego dnia. Według zwyczaju Kościoła zachodniego przypada ona na niedzielę po pierwszej 

wiosennej pełni księżyca.  

Post od potraw mięsnych u chrześcijan został związany z misterium Paschy Chrystusa, Jego męką i śmiercią, dlatego 

praktykowany jest w każdy piątek roku oraz w Środę Popielcową i Wielki Piątek. 

Modlitwa: 
Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, 

w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość! 

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego!                                

Uznaję bowiem moją nieprawość, 

a grzech mój jest zawsze przede mną. (Ps 51,3-5) 

Mądrość Krzyża: 

Przyjemniejszy jest Bogu jeden uczynek, choćby najmniejszy, spełniony w ukryciu, z pragnieniem, by o nim nie 

wiedziano, niż tysiące innych z pragnieniem okazania ich ludziom. Kto bowiem z najczystszą miłością pracuje dla Boga, 

nie tylko nie chce, by to ludzie widzieli, lecz nawet nie pragnie, by sam Bóg o tym wiedział. 

Tradycja Palmy Wielkanocnej 

Palmy wielkanocne święcone w Niedzielę Palmową na pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy są 

symbolem zmartwychwstania i nieśmiertelności. Świecenie palm jest znane w Polsce od IX w., a 

niedziela ta znana jest w naszej tradycji jako Kwietna lub Wierzbowa. 

Palma wielkanocna lub zastępująca ją gałązka wierzbowa jest tradycyjnym symbolem Niedzieli 

Palmowej. 

Na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy w Kościele obchodzona jest Niedziela Palmowa, z którą wiąże się zwyczaj 

święcenia palm, znany w Polsce od średniowiecza. 

Tradycyjne palmy wielkanocne przygotowuje się z gałązek wierzby, która w symbolice kościoła jest znakiem 

zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. Obok wierzby używano również gałązek malin i porzeczek. Ścinano je w 



Środę Popielcową i przechowywano w naczyniu z wodą, aby puściły pąki na Niedzielę Palmową. W trzpień palmy 

wplatano również bukszpan, barwinek, borówkę, cis, widłak. 

W Wielką Sobotę palmy są palone, a popiół z nich jest używany w następnym roku, kiedy w środę popielcową ksiądz 

znaczy wiernym głowy popiołem. 

Tradycja wykonywania palm szczególnie zachowała się na 

Kurpiach w miejscowości Łyse w parafiach Gminy Zbójna i w 

wielu gminach sąsiednich oraz w Małopolsce w Lipnicy 

Murowanej i w Rabce. W zależności od regionu, palmy różnią 

się wyglądem i techniką wykonania. Swoją odrębność 

zachowały palemki wileńskie. 

Palma kurpiowska powstaje z pnia ściętego drzewka (jodły lub 

świerka), oplecionego na całej długości widłakiem, wrzosem, 

borówką, zdobionego kwiatami z bibuły i wstążkami. Czub 

drzewka pozostawia się zielony. 

Palma góralska wykonana jest z pęku witek wierzbowych, 

wiklinowych lub leszczynowych. Zwieńczona jest czubem z 

bazi, jedliny, bibułkowych barwnych kwiatów i wstążek. Palmy 

te spotyka się podczas procesji w Lipnicy Murowanej, Tokarni, 

Rabce. W Lipnicy i w Rabce rokrocznie odbywają się konkursy 

na najdłuższą i najpiękniejszą palmę. Palma na konkursie w 

Lipnicy Murowanej w 2008 roku miała długość 33,39 m i była tym samym dłuższa o prawie 1,39 m od najdłuższej palmy 

w Rabce postawionej w 2007 roku. 

Palemka wileńska jest obecnie najczęściej święconą palmą wielkanocną. Niewielkich rozmiarów, misternie upleciona z 

suszonych kwiatów, mchów i traw jest charakterystyczna dla okolic Wilna, skąd przywędrowała do Polski kilka lat temu, 

od razu zyskując ogromną popularność. 

 

Z palmami wielkanocnymi wiąże się wiele ludowych zwyczajów i wierzeń: 

- poświęcona palma chroni ludzi, zwierzęta, domy, pola przed czarami, ogniem i wszelkim złem, 

- połykanie bazi zapobiega bólom gardła i głowy, a sproszkowane kotki dodawane do naparów z ziół mają moc 

uzdrawiającą, 

- bazie z poświęconej palmy zmieszane z ziarnem siewnym podłożone pod pierwszą zaoraną skibę zapewnią urodzaj, 

- krzyżyki z palmowych gałązek zatknięte w ziemię bronią pola przed gradobiciem i burzami, 

- poświęcone palmy wystawiane podczas burzy w oknie chronią dom przed piorunem, 

- poświęconą palmą należy pokropić rodzinę, co zabezpieczy ją przed chorobami i głodem, 

- uderzenie dzieci witką z palmy zapewnia zdrowie, 

- wysoka palma przyniesie jej twórcy długie i szczęśliwe życie, 

- piękna palma sprawi, że dzieci będą dorodne. 

  

W tradycji ludowej zielona gałąź symbolizowała życie, radość i siły witalne. Wierzono, że bazie wierzbowe chronią 

przed bólem gardła i febrą, a zwierzęta przed chorobami. Uderzenie palmą miało służyć dobremu zdrowiu. Praktykowane 

było również wkładanie palm w pierwszą skibę i w sieci rybackie, co miało zapewnić dobre zbiory oraz wykonywano 

krzyżyki z kawałków plam i przybijano do drzwi domostwa, aby chroniły przed nagłymi klęskami. 

 

                                             
 


