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  Intencje dzisiejszej Mszy Św.  

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencjach za ŚP: 

 - Teresę Krajewską i Henryka Mazur (Rodziców Magdy Mazur) 

Boże, miłosierny Panie, obchodząc rocznicę śmierci Twojego sługi Henryka i służebnicy Teresy, 

prosimy Cię, abyś ich duszom dał miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego 

światła. Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie! Amen.  

 

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

Wejście – Ach mój Jezu # 349                                    I - Z księgi Wyjścia  20:1-17    

Ofiarowanie – W krzyżu cierpienie # 433             II – Z Pierwszego listu sw. Pawła do  Koryntian  1-22 –25   

Komunia – Kochajmy Pana #182     Psalm: 19(18),  8, 9, 10,11 

Dziękczynienie –Ogrodzie Oliwny #408    Ewangelia: Wg. Św. Jana   2:13-25 

Wyjście -  Wisi na krzyżu # 432 
 

III Niedziela Postu, Rok B 

 Opowiadanie o wypędzeniu przekupniów ze świątyni przekazują wszyscy Ewangeliści. Jan jednak, w 

odróżnieniu od synoptyków, umieszcza je na początku publicznej działalności Jezusa. Choć w tym zabiegu nie 

ma chyba wierności chronologicznej (ten epizod raczej wpisuje się w wydarzenia bezpośrednio poprzedzające 

Mękę), to jest tu głęboki zamysł teologiczny. Cała publiczna działalność Jezusa jest tu widziana jako coś, co 

wpisuje się w „świętą przestrzeń”. To, co dotąd było związane z miejscem, związane już zostaje z Osobą. 

Scena, którą opisuje Jan (i pozostali Ewangeliści) rozegrała się najprawdopodobniej na dziedzińcu pogan. 

Obecność bankierów oraz handlarzy zwierzętami ofiarnymi nie tylko była tu dozwolona, ale służyła 

funkcjonowaniu instytucji świątynnej. Przybywający do świątyni pielgrzymi, zwłaszcza z daleka, musieli mieć 

bowiem możliwość zakupienia na miejscu zwierząt ofiarnych. Również obecność bankierów jest tu 

usprawiedliwiona – przybywający z różnych 

stron musieli mieć możliwość wymiany 

pieniędzy na te, których używano w świątyni – 

nie posługiwano się tu żadnymi monetami, na 

których widniały jakieś podobizny.  

Stąd sens gestu Jezusa ma wymowę bardzo 

radykalną. Ten czyn Jezusa uderza w cały 

porządek świątyni jako miejsca składania ofiar 

oraz w kapłaństwo Starego Testamentu. Jest to 

krytyka liturgii i kultu opartego na ofiarach 

przebłagalnych składanych Bogu ze zwierząt. 

Jezus zwraca się więc przeciw instytucji świątyni 

jako miejsca, gdzie rozlewa się miłosierdzie 

Boga. W tajemniczy sposób ten czyn Jezusa 

zapowiada więc, że miłosierdzie Boga będzie 

udzielane w inny sposób, a znakiem tego będzie 

Jego zmartwychwstanie. 
                    ks. Paweł Borto 
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Malowanie Jajek i Ubieranie Palm Wielkanocnych 

31 marca  - w sobotę (przed Niedzielą Palmową )  o godzinie 1:00 po południu, w 

przykościelnej salce (w kościele Św. Jana) tam gdzie zawsze mamy poczęstunek 

po mszy - będziemy ubierać palmy i malować jajka (metodą woskową). 

Zapraszamy serdecznie dorosłych i dzieci. Materiały do pracy zapewnia PMK. Po 

dokładniejsze informacje prosimy o kontakt z Krystyną Zawada (tel. 756-0587). 

              

Wielkanocna Spowiedź i Droga Krzyżowa, sobota 31go marca 

Przygotowane palmy będzie można poświęcić na  mszy św. w kościele St. John o godz. 16:30. 

31 marca będzie też możliwość do przystąpienia do spowiedzi św wielkanocnej  po Drodze 

Krzyżowej o godz. 18:00. Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa !!! 

Istnieje również  możlliwość umówienia się telefoniczne z którymkolwiek z Księży na spowiedź 

w pozostałe dni.  

Kwiaty oraz Budowa Grobu Chrystusowego   
Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy w przygotowaniu Grobu Chrystusa we środę, 4 kwietnia o godz. 

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

grobu. Druga składka na tacę na dzisiejszej mszy będzie przeznaczona na zakup kwiatów. 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” 

Tradycyjna polska „Święconka” odbędzie się w sobotę, 7go kwietnia, o godz.13-stej w 

kościele Św. Jana. Zachęcamy wszystkich do modlitwy i medytacji przy Grobie Chrystusa. 

   

Naszych milusińskich zapraszamy na tradycyjne „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 

Zaczynamy budować tradycję naszej porannej mszy św. oraz wspólnego śniadania wielkanocnego.   Msza 

Wielkanocna odprawiona będzie w niedzielę, 8go 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. 

 

 

Nasze Serdeczne Wyrazy Współczucia                                              

Składamy bardzo głębokie wyrazy współczucia dla Czesława Figlewicza oraz 

całej Jej Rodziny tutaj w US oraz dla wszystkich pogrążonych w smutku w 

Polsce.  Tato Czesława, Edward Figlewicz, 26go lutego odczedł do Domu Ojca. 

 Wieczne odpoczywnie racz Mu dać Panie! Amen.  

 

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. Pamiętajmy, 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. 
 

 



Msze Św. na nadchodzące miesiące 2012 roku 

 

Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec 

11- Msza  Św. (w j. 

polskim) 

3,17, 24 – Gorzkie 

Żale 
31- Malowanie jajek, 

palmy & spowiedź 
 

7-Święconka  
8 Wielkanoc 

15 – Msza Św. 

(Niedziela 

Miłosierdzia Bożego) 
 

13- Msza  Św. (w j. 

polskim – Dzień 

Matki) 
20- Nabożeństwo 

majowe 

2- Swięcenia 

Kapłańskie 

3- Msza prymicyjna 

10 – Boże Ciało 

8- Msza  Św. (w j. 

polskim) 

 

 

 

 
 

Liturgiczny okres Wielkiego Postu to czas wyciszenia i refleksji. Jest on swego rodzaju 

zaproszeniem do podjęcia osobistego wysiłku, pokonywania własnych wad, zwrócenia 

baczniejszej uwagi na potrzeby otaczających nas ludzi, wreszcie — do duchowego wzrostu, 

który pomoże bardziej świadomie przeżyć Święta Wielkanocne. Teksty czytań Mszy św. w 

Środę Popielcową nawołują wyraźnie do przemiany życia. „Nawróćcie się do Mnie całym 

swym sercem, przez post i płacz, i lament", „zarządźcie święty post" — wzywa Bóg słowami 

księgi proroka Joela (Jl 2,12.15), a święty Paweł nalega: „W imię Chrystusa prosimy: 

pojednajcie się z Bogiem!" (2 Kor 5,20) Nabożeństwo kończy się ceremonią posypania głów 

popiołem. Przyjęcie popiołu oznacza pokorne uznanie słabości ludzkiej oraz gotowość 

wewnętrznego odrodzenia. Pomocą dla nawracającego się chrześcijanina mogą być praktyki pokutne: post, 

modlitwa i jałmużna. Post ułatwia spotkanie z łaską Boga i uczy dyscypliny wewnętrznej. 

 

 

Wielu z nas pragnie stać się kimś innym; stosuje specjalne diety i ćwiczenia, by mieć taką 

sylwetkę jak ten sławny piłkarz, kupuje coraz to lepsze kremy, by mieć cerę tak nieskazitelną jak 

ta najpiękniejsza aktorka… wszystko po to by nie pokazać kim się jest na prawdę. Wciąż 

udajemy kogoś innego. 

 

 

Dziś jest czas, by obudzić naszą wiarę… Wielki Post, to czas by przyjrzeć się naszemu życiu. 

To również czas, aby postawić sobie pytania i szczerze na nie odpowiedzieć: czy w moim 

życiu Bóg jest na pierwszym miejscu, czy może jest coś, czym przysłaniam obraz Boga? Czy 

moja wiara i Krzyż Chrystusa jest dla mnie chlubą i drogowskazem? Jak traktuję przykazania 

Dekalogu, czy są one dla mnie pomocą w drodze ku niebu, a może czasem traktuje je jako 

ciężar nie do uniesienia, który zupełnie w życiu jest niepotrzebny? 

 

 

Bóg jeden jest niezmienny, Jego Miłość nigdy nas nie opuści. Tylko Jego obecność jest 

niezawodna. Człowiek prędzej czy później zrani, odejdzie, zawiedzie. Nie pokładajmy 

ufności w człowieku, który zbawić nie może. „Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w 

Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów”. Jakże więc wypełnić przykazanie miłości? Jak żyć 

i przebaczać wciąż od nowa? Tego właśnie chcemy się uczyć od samego Jezusa, stąd nasza 

dzisiejsza obecność na tej Eucharystii. 

 
 

 



 

Okres liturgiczny, który aktualnie przeżywamy, w szczególny sposób skłania 

nas do wewnętrznej przemiany, pragniemy odnowić i wzmocnić przyjaźń z 

Bogiem, w tym celu też przystępujemy do Sakramentu Pokuty i Pojednania. 

Wszystko to ma miejsce, bowiem chcemy z czystym sercem przeżywać ten 

święty czas. Prawidłowe przygotowanie się, jest podstawą dobrej spowiedzi, a 

czas Postu - szczególną okazją, by doskonalić się w tej umiejętności. 
 

Góra Tabor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie” 

Doświadczenie trzech umiłowanych Apostołów Jezusa: Piotra, Jana i Jakuba, zwane „Przemienieniem na Górze 

Tabor”, było specyficznym i fascynującym karmieniem duszy. W sześć dni po wyznaniu Piotra, że wierzy iż 

Jezus jest Mesjaszem, doświadczyli niezwykłego spotkania: obok Jezusa w chwale, jakby Jego straż 

przyboczna, stanęli bohaterowie Starego Przymierza — prorok Eliasz i prawodawca Mojżesz. A z obłoku, 

symbolu obecności Bożej, rozległ się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie” (Mk 9, 7). Zdumieni 

doświadczeniem, zastygli w uniesieniu i zachwycie, wyszeptali słowa o trzech namiotach, jakby chcąc w ten 

sposób przedłużyć wspaniałość zjawiska. I choć ono wnet przeminęło, nie zatarło się w pamięci Apostoła 

Piotra, który po wielu latach napisze w swym Liście: „I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim 

razem byliśmy na górze świętej” . Doświadczenie to było ważną obietnicą radości bycia z Panem, jeżeli mieli o 

nim milczeć, zgodnie ze słowami Jezusa: „zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych” Życie ludzkie jest 

nieustanną wędrówką w nieznane, która często łączy się z przeżywaniem ciężkich chwil. By w czasie jej 

trwania nie poddać się zwątpieniu, należy myślą i sercem powracać do „pokarmu duszy”, piękna i dobra  

porozsypywanego w naszym życiu, do chwil uniesienia i radości, których doświadczyliśmy. To dlatego Bóg na 

Górze Tabor objawił niezwykłe horyzonty życia wiecznego przed oczami śmiertelników, by były dla nich 

wyraźnym światłem, konkretnym znakiem, który stanie się źródłem ich wewnętrznej siły. My tę siłę 

znajdujemy w każdym eucharystycznym spotkaniu z Chrystusem Uwielbionym. 

„Przemienienie” staje się pokarmem dla duszy tylko wówczas, gdy jest otwarciem się bez zastrzeżeń na 

działanie słowa i łaski Chrystusa. Wówczas rozpoczyna ono drogę do nieba, pomaga stawić czoło 

przeciwnościom i pozwala spełnić wezwanie Ojca: „Jego słuchajcie!” 

 


