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Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze): 

Wejście: Jeden jest tylko Pan #532 

Ofiarowanie: Ofiaruję Tobie Panie mój 

Komunia: Chrystus Pan karmi nas #62 

Dziękczynienie: Panie Pragnienia ludzkich serc 

#120 

Wyjście: Liczę na Ciebie Ojcze #931 

 

Czytania na dziś: 
I –Z Mądrości Syracha (Syr 27, 30 – 28, 7) 

II – Z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 

(Rz 14, 7-9) 

Psalm: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. 
 

Ewangelia: Słowa Ewangelii według Świętego 

Mateusza (Mt 18, 21-35) 

Intencje dzisiejszej Mszy św. 
Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w 

poniższych intencjach: 

 

- Za duszę ŚP. Pawła Bis, 

w 4tą rocznicę Jego śmierci. 

Spraw, prosimy Cię, Panie, 

aby dusza Twojego sługi 

Pawła, którego rocznicę 

śmierci obchodzimy, 

otrzymała przebaczenie  

i wieczny odpoczynek. Boże, miłosierny Panie, daj 

duszy Pawła miejsce w niebie, błogosławiony pokój 

i jasność Twojego światła. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

„Daję wam przykazanie nowe, 

abyście się wzajemnie miłowali,  

tak jak  

Ja was umiłowałem.…” 
Przebaczać  (O. Stanisław Jarosz) 
Każdy z nas ma problem, kiedy jest skrzywdzony, obrażony, 

podeptany, obmówiony. Co zrobić? Przebaczyć? Powinienem? Nie 
potrafię. Odpowiedź daje dzisiejsza Ewangelia. 

Liczba siedem jest idiomem i oznacza „dużo, wiele”. Liczba 

siedemdziesiąt siedem znaczy „zawsze”. Dzisiejszą Ewangelię można wyrazić następująco: „Wtedy Piotr zbliżył się do 
Niego i zapytał: «Panie, czy wiele razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie?». Jezus mu odrzekł: «Nie 

mówię ci, że wiele razy, lecz zawsze masz przebaczać»”. Uczeń Jezusa jest wezwany, by zawsze wszystkim i wszystko 

przebaczać. 

Aby nie było żadnej wątpliwości, że o takie przebaczanie chodzi, Jezus opowiada przypowieść. 
Król przebacza słudze niewyobrażalny dług – dziesięć tysięcy talentów. Talent w starożytności był jednostką monetarną. 

W czasach Jezusa talent ważył 34,272 kg cennego kruszcu. Dziesięć tysięcy daje 342 tony 720 kg złota lub srebra. Król 

musi być niezmiernie bogaty, skoro jest w stanie stracić taki skarb, i niezwykle hojny, by tak ogromny dług darować. 
Królem jest Bóg, ja jestem owym dłużnikiem, któremu została darowana wina. Czy mogę postąpić jak ów sługa, któremu 

król tak dużo darował, a nie darować stu denarów, czyli stu dniówek roboczych? On nawet nie chciał poczekać na zwrot 

swoich pieniędzy. Nielitościwy sługa został skazany na zawsze, ponieważ niemożliwe jest oddanie tak wielkiego długu. 
Każdy z nas przez grzech zaciąga winę i dług wobec Boga. Nie zdajemy sobie sprawy, jak wielki jest ten dług wobec 

miłosierdzia Bożego – dziesięć tysięcy talentów. Mnie i tobie Bóg przebacza za darmo. Czy ja i ty darujemy winy naszym 

winowajcom? 

Jest jeszcze jedno bardzo ważne przesłanie: „I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda 
całego długu”. Dług, więc musi być zwrócony. Jak? Przez kogo? Przez Jezusa Chrystusa – to Jezus został sprzedany, 

uwięziony, wydany katom. „Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami. To właśnie, 

co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża” (Kol 2, 13-14).  
Dla wielu jest problemem przebaczyć z serca swemu bratu. Serce w języku Biblii nie oznacza uczuć, emocji. Serce w Biblii 

jest tym, co decyduje o życiu człowieka, wyraża umysł i wolę. Przebaczyć to niekoniecznie zapomnieć – przebaczyć to 

podjąć taką decyzję: W imię Jezusa – przebaczam. Znakiem przebaczenia będzie modlitwa za winowajcę. Zostawiam 

rozliczenie Jednemu, który ma prawo do sądu, Jedynemu Sprawiedliwemu, Jednemu, który nam wszystkim długi darował.  
Do tego zachęcają nas pierwsze i drugie czytanie. Grzech gniewu i złości jest to świadome i dobrowolne trwanie w złości i 

w gniewie. Jeżeli nie chciałeś się gniewać, ale wzburzenie było reakcją na zło, na krzywdę, na czyjś grzech, to jest tylko 

pokusa. Jeżeli nie chcesz się złościć, walczysz z pokusą, to należy ci się medal za waleczność. 

http://www.polishcatholicmission.org/


 

                                                                
Powrót do Szkoły 

W tym roku z powodu virusa COVID-19, dla każdego z uczniów rok szkolny może 

wyglądać zupełnie inaczej. Pomimo 

wszystkich doświadczanych trudności naszym 

wszystkim młodszym i starszym uczniom oraz 

studentom - życzymy  pomyślnego roku 

szkolnego 2020/21.  Życzymy Wam dużo 

radości, samych najlepszych wyników 

naczania,  nowych przyjaźni, wielu ciekawych  

przeżyć i osiągnięcia wyznaczonego celu. 

 

 

 

Nowy Rok Dla Polskiej Misji Katolickiej 

Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim nasze comiesięczne polskie msze św. Jak powiadomiliśmy 

wcześniej, Polska Misja Katolicka pozostanie w kościele Nativity (Bartlett, TN). Wyznaczonym przez Biskupa, 

nowym przewodnikiem duchowym PMK będzie ks. Jacek Kowal. 

Ks. Jacek będzie celebrował 13 września, o godz. 12: 30 pierwsza po 

wakacjach mszę św. w kościele Nativity, Bartlett.  

Ze względu na pandemię COVID-19 musimy się dostosować do 

wszystkich zasad bezpieczeństwa zalecanych przez Biskupa Diecezji 

Memphis oraz kościoł Nativity.  

Prosimy o zachowanie odległości w kościele, co druga ławka jest 

zamknięta, ale ponieważ nasza grupa nie jest tak liczna nie będzie to 

problemem. Przypominamy o konieczności mycia rąk i używaniu 

maseczek podczas całego pobytu w kościele. Komunię przyjmujemy na 

rękę, delikatnie odchylamy maseczkę do przyjęcia hostii. 

Taca nie będzie wędrowała pomiędzy ławkami, koszyk na ofiarę będzie 

wystawiony w przy wejściu/wyjściu.  

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa! 

 
„Jezus jest z nami i dla nas w Eucharystii” 

Dopiero gdy Zmartwychwstały do nich dołączył, zaczął wyjaśniać pisma i łamać chleb, a ich serca zaczęły 

pałać – jak mówi Ewangelia – zmieniło się ich spojrzenie na życie i postawa wobec trudności. 

Kolejny rok przychodzi nam rozpoczynać w niecodziennych 

okolicznościach. Obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią 

COVID-19 odcisnęły piętno na wszystkich dziedzinach życia, także na 

sferze religijnej. 

Restrykcje, które objęły również kościoły, odsłoniły prawdę o naszej 

pobożności. Zdyspensowani od niedzielnych praktyk religijnych, 

z konieczności zostaliśmy przed telewizorami, komputerami, tabletami 

i odbiornikami radiowymi. Pewna grupa katolików ucieszyła się 

z akcji #zostań w domu i poczuła ulgę z racji zwolnienia z obowiązku 

uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii, ale jestem przekonany, że 

dużo więcej było takich osób, które po Liturgii przeżytej przed telewizorem, czuły niedosyt. Przecież oglądanie 

transmisji w mediach jest jedynie namiastką spotkania z żywym Bogiem, który przychodzi do człowieka 

w sakramentach w sposób realny i rzeczywisty, a przyjęcie komunii duchowej nie równa się przyjęciu Komunii 

św. w czasie obrzędów komunii przeżywanych podczas fizycznej obecności w kościele. (Ks. Krzysztof Mielnicki) 

          
 

                                        Kącik Finansowy  
Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $397. Rada PMK postanowiła zwiększyć opłatę 

za kołciół. Comiesięczna opłata za kościół wynosić będzie od  tego miesiąca $150. Wszystkim 

ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.  Bóg Zapłać! 

 

      
Msze Św. na nadchodzące miesiące 2020 roku (w j. polskim) 

Październik Listopad Grudzień 

11 – Msza Św. (12:30) 

Po mszy piknic. 

2 – Święto Zmarłych (18:30)  

8 – Msza Św. (12:30) 

 

13 – Msza Św. (12:30) 

 Mikołaj po mszy 

25 – Boże Narodzenie (12:30) 

 

 



 
Teksty pieśni na dzisiejszą mszę:  

 

Wejście   

Jeden jest tylko Pan 

Tutaj jest Jego dom 

Klęknijcie wszyscy, którzy tu wchodzicie 

I razem chwalmy Go. 

 

Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas 

Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domu 

Bogu oddajmy cześć. 

 

On mieszka z nami tu 

By przyjacielem być 

Składamy dzięki za miłość i dary  

Którymi łączy nas. 

 

Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas 

Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domu 

Bogu oddajmy cześć 

    

 Ofiarowanie 

1.- Ofiaruję Tobie Panie mój 

Całe życie me, Cały jestem Twój,  

Aż na wieki. 

Oto moje serce przecież wiesz, 

Tyś miłością mą jedyną jest. 

   

2.- Przed ołtarzem świętym niosę Ci 

Całą duszę mą, Ty zamieniasz je 

W Krew i Ciało 

Oto moje serce przecież wiesz, 

Tyś miłością ma, jedyną jest 

  

 3.- Ofiaruję Tobie Panie mój 

Wszystkie myśli me, Tobie ufam, wiesz 

Bardzo mocno. 

Bo to moje serce przecież wiesz, 

Tyś miłością mą, jedyną jest! 

  

4.- Ty w ofierze mojej Panie mój, 

Cały dajesz się, 

Cały jesteś mój, aż na wieki. 

Oto moje serce przecież wiesz, 

Miłość Twoja niech umocni je..... 

       

 Komunia  

Ref.: Chrystus Pan karmi nas Swoim świętym 

Ciałem, Chwalmy Go na wieki!  

1. Duchem całym wielbię Pana,  

Boga, Zbawcę jedynego,  

Bo w Nim samym odnajduję  

Wszelką radość życia mego.  

2. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba  

Na swą sługę uniżoną,  

By mnie odtąd wszyscy ludzie  

Mogli zwać błogosławioną.  

3. Sprawił we mnie wielkie dzieła  

W Swej dobroci niepojętej.  

On Wszechmocny, On Najwyższy,  

On sam jeden zawsze Święty.  

 

4. On, który przez pokolenia  

Pozostaje miłosierny  

Wobec tego, kto Mu służy  

I chce zostać Jemu wierny. 

 

5. On, który Swą moc objawia,  

Gdy wyniosłość serc uniża,  

Każdy zamiar może zburzyć,  

Który pychą Mu ubliża.  

6. W mocy Jego odjąć władzę,  

A wywyższyć pokornego,  

Wszystkich głodnych zaspokoić,  

Głodem wstrząsnąć bogatego.  

7.On się ujął za swym ludem,  

Dziećmi wiary Abrahama,  

Pomny na swe miłosierdzie,  

Obietnicy swej nie złamał.  

 

Dziękczynienie 

Ref.: Panie, pragnienia ludzkich serc,  

Ty zaspokoisz sam. 

Przyjdź, Chlebie Żywy, Zbawco nasz, 

Pszeniczny Darze, przyjdź!           

Jak pasterz woła owce swe, 

I znają jego głos, 

Tak wzywasz nas, rodzinę swą, 

Za Tobą chcemy iść. 

Z radością więc śpiewamy Ci 

Ten dziękczynienia hymn. 

Godnymi czynisz dzisiaj nas 

Niebieski dzielić Chleb. 

Ty, Panie, dajesz Siebie nam, 

By naszym życiem być. 

Jak braciom służyć, naucz, 

Jak miłością, prawdą żyć. 

         Wyjście:  

Ref:  

Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na miłość Twą.    

Liczę na Ciebie, Ojcze, na Twą Ojcowską dłoń. 

Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na każdy dzień. 

Liczę na Ciebie, ufam Tobie. 

I nie zawiodę się. 

Liczę na Ciebie, ufam Tobie. 

I nie zawiodę się. 

 

2. Będziemy zawsze razem,  

Będziemy zawsze blisko, 

Z Tobą, mój Panie, osiągnę wszystko 

Zdobędę cały świat. 

 

1. Zbyt dobrze wiem, kim jestem,  

Pyłkiem i liściem na wietrze. 

I wiem, kim jesteś Ty, wielki Boże, 

Więc wołam w dzień i w noc. 

 

 

 

 

 


