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  Intencje dzisiejszej Mszy Św.  

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencji: 

 -  Rodziny Zofii Gruszczyńskiej - Mamę, Tatę oraz Braci –  Ś.P. : Stanisławę, Piotra, Ryszarda i Jerzego 

Kuźmów. 

Boże, Ty nam nakazałeś miłować wszystkich ludzi jak braci i siostry, także tych, których śmierć zabrała z 

tej ziemi. Wszyscy bowiem żyjemy w Tobie, wszyscy zjednoczymy się z Tobą w jednej wierze i miłości. 

Dopomóż nam, miłosierny Boże, zawsze dążyć ku temu zjednoczeniu, z miłością pomagając naszym 

żyjącym braciom i siostrom radą i dobrym przykładem, a zmarłym modlitwą i zasługami płynącymi z 

naszych dobrych uczynków. Racz przyjąć tę modlitwę, a przez nieskończone Miłosierdzie Twoje, przez Mękę i Śmierć 

Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Zbawiciela i Odkupiciela.  Amen.  

 

Pieśni na dziś (#Abba Ojcze):                                  Czytania na dziś: 
Wejście – W krzyżu cierpienie #433                               I - Z księgi Rodzaju  2:7- 9, 3-1-7   

Ofiarowanie – Ach mój Jezu  #349                           II – Z listu św. Pawła Apostoła do Rzymian  5:12-19   

Komunia – Jeden chleb #84                     Psalm: 51(50) 3-4, 5-6a, 12-13, 14 i17 

Zakończenie – Ludu mój  ludu#394             Ewangelia: Wg. Św. Mateusza  4:1-11  

                   

I Niedziela Postu 

Aby wejść na poważnie na drogę wiodącą do Wielkiej Nocy i 

przygotować się do świętowania Zmartwychwstania Pańskiego – 

najradośniejszego i najuroczystszego święta całego roku liturgicznego 

– cóż może być bardziej stosowne, niż pozwolić się prowadzić Słowu 

Bożemu? Dlatego Kościół, w tekstach ewangelicznych kolejnych 

niedziel Wielkiego Postu, prowadzi nas do szczególnie intensywnego 

spotkania z Panem, zapraszając nas do przebiegnięcia na nowo etapów 

chrześcijańskiego wtajemniczenia: dla katechumenów w perspektywie 

otrzymania sakramentu odrodzenia, dla ochrzczonych w perspektywie 

nowych i decydujących kroków w naśladowaniu Chrystusa i w jeszcze 

głębszym darze dla Niego. 

Pierwsza niedziela wielkopostnej drogi ukazuje naszą sytuację 

człowieka na tej ziemi. Zwycięska walka z pokusami, która 

rozpoczyna misję Jezusa, jest zaproszeniem do uświadomienia sobie 

własnej ułomności, aby przyjąć Łaskę, która uwalnia z grzechu i 

wlewa nową siłę w Chrystusie jako drodze, prawdzie i życiu. Jest 

stanowczym wezwaniem by przypomnieć, jak wiara chrześcijańska 

implikuje, na wzór Chrystusa i w jedności z Nim, walkę „z władcami tego świata pogrążonego w 

ciemnościach", w którym diabeł działa i nie ustaje, także i dzisiaj, w kuszeniu człowieka, który chce zbliżyć się 

do Pana: Chrystus wychodzi z niej zwycięski, aby otworzyć nasze serce na nadzieję i prowadzić nas do 

zwyciężania pokus zła.                                             

   Watykan, 6 marzec, 2011 
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Gorzkie Żale 

Tak jak w latach ubiegłych podczas postu, rozpoczynamy  co tygodniowe 

„Gorzkie Żale”- popularne w Polsce nabożeństwo pasyjne, połączone z 

wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Co sobotę od 12 marca (przed mszą 

św.) aż do Wielkanocy spotykać się będziemy o godz. 18:00  w kościele Św. 

Jana (Lamar). Wszystkich chętnych bardzo serdecznie zapraszamy do 

uczestnictwa ! 

 

Bal Karnawałowy - „Polka Dance” 

Serdecznie dziekujemy wszystkim osobom które wsparły swoją obecnością 

karnawałowy bal Polka Dance ktory odbył się 26 lutego w sali  przy kościele St. Ann w Bartlett.  Wszystkim 

którzy przyczynili się do sukcesu tego spotkania poprzez przygotowanie, dekoracje, muzykę i sprzątanie  - 

należą się duże brawa !!!  

Donacja w wysokości $500 została wysłana do diecezji na fundusz dla seminarzystów. 

 

Wielkanocna Spowiedź i Nabożeństwo Pokutne 

Po nabożeństwie pokutnym w piątek, 15go kwietnia, o godz. 18:30 będzie możliwość dla wszystkich chętnych 

do przystąpienia do spowiedzi świętej. Istnieje również  możlliwość umówienia się telefoniczne z 

którymkolwiek z Księży na spowiedź w pozostałe dni.  

 

 

Malowanie Jajek i Ubieranie Palm Wielkanocnych 

16 Kwietnia  - 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).              

 
Kwiaty oraz Budowa Grobu Chrystusowego   

Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy w przygotowaniu Grobu Chrystusa we środę, 20 kwietnia o godz. 

18:00 do kościoła Św. Jana. Będziemy wdzięczni za datki pieniężne na kwiaty do dekoracji kościoła oraz 

grobu. Prosimy również o  udostępnienie kwiatów doniczkowych lub ofiarowanie świeżych kwiatów do 

dekoracji grobu. Ofiary  i zgłoszenia przyjmuje Krystyna Zawada lub Zofia Schmidt.   

Serdeczne Bóg Zapłać za pomoc i dobre serce ! 

 

Święcenie Wielkanocnych Pokarmów ”Święconka” 

Coroczna tradycyjna polska „Święconka” oraz novenna odbędzie się w 

sobotę, 23go kwietnia, o godz.13-stej w kościele Św. Jana. Zachęcamy 

wszystkich do odwiedzenia Grobu Chrystusa  i spędzenia kilku chwil na 

modlitwie i medytacji. 

Na zakończenie zapraszamy dzieci na „polowanie na jajka”.  Słodka 

nagroda będzie do znalezienia w środku każdego jajka. Jak zawsze 

zapraszamy również do spotkanie przy kawie i cieście w sali St. Jude. 

Prosimy o przyniesienie wypieków lub owoców na wspólny stół.     

                                                     

 

Msza Św. Wielkanocna 

Słyszeliśmy dużo pozytywnych opinii na temat ubiegłorocznej porannej mszy św. oraz wspólnego śniadania 

wielkanocnego.   Daltego też tegoroczna świąteczna Msza Wielkanocna odprawiona będzie w niedzielę, 24go 

kwietnia  o godz. 8:00 rano w kościele Św. Jana. Bezpośrednio po Mszy św. zapraszamy na wspólne tradycyjne 



polskie śniadanie wielkanocne oraz podzielenie się świeconką. Prosimy o przyniesienie wielkanocnych 

świątecznych potraw i wypieków na wspólny stół.  

Polska Misja Katolicka zapewnia chleb, kiełbasę polską i żurek wielkanocny i napoje. 

 

Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na mszy w styczniu wynosiła $142. 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). 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. Krzysztofa lub ks. Jacka. 

 

  

 

 

 

 

 

Jezu w ciężkim smutku i żałości,  

Tęskliwą śmierci bojaźnią stroskany, Jezu mój kochany.                     

Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony!  

Dla nas zelżony i pohańbiony!  

Bądź uwielbiony, bądź wysławiony, Boże nieskończony!  

 

 

 

 
 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2011 roku 
 

 

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

polskim) 
12, 19 &26 – Gorzkie 

Żale (godz. 18:00) 
 

2- Rekolekcje  
2, 9, 15 – Gorzkie 

Żale 
15- Spowiedź 
23-Święconka  
24 Wielkanoc 

7 – Patron PMK/ Msza 

Św. 
8- Św. Diakonatu 

14- Msza  Św. (w j. 

polskim)  
 

5- Św. Diakonatu 
11- Msza  Św. (w j. 

polskim) 

 
16- Msza  Św. (w j. 

polskim) 

                            

 
 
 



Ach te BABY......... 
Babka piaskowa z potrójną dawką wanilii 
(Forma z kominkiem o średnicy 23cm i wysokości 10cm) 

5 jajek  
szczypta soli  
2/3 szkl cukru 
200g masła roztopionego 
1 i 1/2 łyżeczki ekstraktu waniliowego 
1 łyżka likieru waniliowego            

1 łyżka ciemnego rumu 
1 szkl (150g) mąki 
100g budyniu waniliowego 
1 łyżeczka proszku do pieczenia  

 
Nagrzać piekarnik do 180ºC. Mąkę przesiać z budyniem i proszkiem do pieczenia. Jajka ubić mikserem z solą i cukrem, aż 
będą kremowe i puszyste. Dolewać powoli nadal ubijając roztopione masło, ekstrakt waniliowy i alkohole. Następnie na 
niskich obrotach miksera dokładać partiami sypkie składniki. Wlać masę do natłuszczonej wysypanej mąką formy na 
babkę. Piec ok. 45-50 min. 
 
Babka wielkanocna lukrowana 
Składniki: 

- 4 jajka 
- 1 szkl. cukru 
- 2 budynie bananowe (dałam waniliowe) 
- 2 niepełne szkl. maki pszennej (330 g) 

- 300 ml jogurtu naturalnego 
- 200 ml oleju 
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

 
Białka ubić na sztywno, dodac cukier, żóltka i dalej ubijać ok. 10 minut. 
Mąkę wymieszać z budyniami i proszkiem do pieczenia.Do masy jajecznej dodawać na przemian mąkę, jogurt i olej , aż 
do wyczerpania składników.Wyłożyć do formy , wstawić do nagrzanego piekarnika i piec ok. 45 minut w temperaturze 
180st.C. 
Ostudzoną babkę posypać cukrem pudrem lub polukrować. 
Lukier: 
- ok. 1/2 szkl. cukru pudru 
- kilka kropli aromatu śmietankowego                                                                                                         
- trochę mleka (ok.2 łyżki) 
 
Tradycyjna baba drożdżowa                                                                    
Produkty:                                                                                                                           
* 500 g mąki  
* 50 g drożdży  
* 1/4 l letniego mleka  
* 120 g cukru  
* 375 g masła  
* 6 żółtek  

* sól  
* skórka otarta z cytryny  
* cukier puder 
* 150 g rodzynków  
* tłuszcz do formy 

PRZEPIS:  
* Mąkę przesiać do miski. Wkruszyć do środka drożdże,dodać trochę cukru, wlać część mleka i przysypać niewielką 
ilością mąki. Przykryć i pozostawić na 15 minut do wyrośnieęcia.  
* Żółtka utrzeć z cukrem i solą. Wymieszać z mlekiem. Dodać do mąki. Wyrabiać ciasto ręką. Dodać roztopione letnie 
masło.Wyrabiać aż ciasto zacznie odchodzić od ręki. Wsypać opłukane i osączone rodzynki. Wymieszać. Posypać wierzch 
ciasta niewielką ilością mąki. Miskę z ciastem przykryć ściereczką. Odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. 
* Gdy ciasto podwoi objętość, jeszcze raz je delikatnie wymieszać.  
* Wysmarowaną tłuszczem formę wypełnić do 2/3 wysokości.Odstawić na 15 minut.  
* Piec 45-60 minut w nagrzanym do temperatury 200C stopni piekarniku.  
* Wystudzoną babę posypać dużą ilością cukru pudru. 


