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Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze): 
Wejście: Jeden jest tylko Pan #532 

Ofiarowanie: Wszystko Tobie #159 

Komunia: Panie, pragnienia ludzkich serc #120 

Dziękczynienie: Jak łania pragnie wody #917 

Wyjście: Wszystkie nasze #608 

Czytania na dziś: 

I – Z Księgi Kapłańskiej (Kpł 13, 1-2. 45-46) 

II – Czytanie z I Listu Św. Pawła do Koryntian  

(1 Kor 10, 31 – 11, 1) 

Psalm: Tyś mą ucieczką i moją radością. 

Ewangelia: Słowa Ewangelii według Św. Marka 

(Mk 1, 40-45) 

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

intencjach: 

1. Za ŚP. Irenę Sincane, Mamę Inesy, w 3 rocznicę 

śmierci. 

2. Za ŚP. Amalię Kozioł, Mamę Kazi, w 8 rocznicę 

śmierci. 
Boże, Ojcze Niebieski, polecamy Ci nasze zmarłe Mamy, 

miej Je w swojej opiece i obdarz wiecznym pokojem oraz 

miłością. 

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze 

Twoich służebnic, których rocznice śmierci obchodzimy. 

Prosimy cię, abyś ich duszom dał miejsce w niebie, 

błogosławiony pokój i jasność Twojego światła, żeby 

mogły dołączyć do społeczności Twoich Świętych.  

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

 

 

„Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego 

czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie.....” 
  

O co proszę? O wewnętrzną zgodę na wolę 

Jezusa, także w najtrudniejszych 

sytuacjach? 
 

Spróbuję wczuć się w dramatyczną sytuację 

trędowatego (w. 40). Jest nieuleczalnie chory. Nie ma 

prawa spotykać się z ludźmi zdrowymi. Odrzucony 

nawet przez najbliższych. Co mogę powiedzieć o moim 

stosunku do osób z rodziny? 

 

Przywołam na pamięć sytuacje z mojego życia, w 

których czułem się napiętnowany i odrzucany jak 

trędowaty. Jak wyglądała wtedy moja codzienność? Kto 

mi pomógł? Czy rozmawiałem o tym z Jezusem? 

Będę wpatrywał się w zachowanie trędowatego, który pada na kolana przed Jezusem i prosi o uzdrowienie (w. 

40). Przypomnę sobie chwile w moim życiu, w których jedyną pociechą i ukojeniem był dla mnie Jezus. Jak 

wyglądały wtedy moje modlitwy? Czy czułem się przyjęty przez Jezusa? 

„Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić” (w. 40). Zwrócę uwagę na niezwykłą wiarę i wolność trędowatego. Jest 

przekonany, że Jezus może zmienić jego tragiczny los i jednocześnie ma odwagę powiedzieć:„Jeśli chcesz...”. 

Nie wymusza na Jezusie uzdrowienia. Odwołuje się do Jego woli. 

Zapytam siebie: Co jest dla mnie najbardziej trudne? Czego najbardziej się boję, czego nie lubię? Do czego jestem 

najmocniej przywiązany? Wypowiem to przed Jezusem, dodając:„Jeśli chcesz, możesz to zmienić, zabrać, 

uzdrowić...”. Czy czuję się wewnętrznie wolny i gotowy przyjąć to, o czym zadecyduje Jezus? 

„Natychmiast trąd go opuścił” (w. 42). Uświadomię sobie, z jak wielką mocą potrafi działać Jezus. Przywołam 

najbardziej drogą chwilę życia, w której doświadczyłem Jego leczącego dotyku. O co chciałbym prosić Jezusa w 

tej chwili? 

W serdecznej rozmowie z Jezusem upadnę przed Nim na kolana jak trędowaty z Ewangelii i zawierzę Mu moje 

życie. Będę Go prosił o głęboką wiarę w dobro Jego woli, powtarzając: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić...”. 
Krzysztof Wons SDS/Salwator     

http://www.polishcatholicmission.org/


                                  

                     

             OGŁOSZENIA  

               
 

          Msza Św. – 14 Marca  

Nasza kolejna comiesięczna msza Św. odbędzie się 14go marca jak zawsze o godz. 12: 30, w kościele 

Nativity, Bartlett. Bardzo serdecznie Wszystkich Państwa zachęcamy do uczestnictwa.                 

         
 

                              Kącik Finansowy  

Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $254. Comiesięczna opłata za kościół wynosi 

$150. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać! 

 

     
                                                   Wielki Post 

17 lutego (Środa Popielcowa) to dzień, który rozpoczyna w Kościele 

katolickim okres Wielkiego Postu czyli czterdziestodniowej pokuty.  

W Środę Popielcową katolicy rozpoczynają czterdziestodniowy post. 

Liczba 40 stanowi w Piśmie Świętym wyraz pewnej dłuższej całości, 

czasu przeznaczonego na jakieś konkretne zadanie człowieka lub zbawcze 

działanie Boga. W Wielkim Poście Kościół odczytuje i przeżywa nie 

tylko czterdzieści dni spędzonych przez Jezusa na pustyni na modlitwie i 

poście przed rozpoczęciem Jego publicznej misji, ale i trzy inne wielkie 

wydarzenia biblijne: czterdzieści dni powszechnego potopu, po których 

Bóg zawarł przymierze z Noem; czterdzieści lat pielgrzymowania Izraela 

po pustyni ku ziemi obiecanej; czterdzieści dni przebywania Mojżesza na 

Górze Synaj, gdzie otrzymał on od Jahwe Tablice Prawa. 

Okresy i dni pokuty są w Kościele katolickim specjalnym czasem 

ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, jak post 

i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi, m.in. poprzez inicjowanie dzieł charytatywnych i misyjnych. Z 

liturgii znika radosne "Alleluja" i "Chwała na wysokości Bogu", a kolorem szat liturgicznych staje się fiolet.  

Tradycyjnemu obrzędowi posypania głów popiołem towarzyszą w Środę Popielcową słowa: "Pamiętaj, że jesteś 

prochem i w proch się obrócisz" albo "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". 

Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty znany jest w wielu kulturach i tradycjach. 

Znajdujemy go zarówno w starożytnym Egipcie i Grecji, jak i u plemion indiańskich oraz oczywiście na kartach 

Biblii, np. w Księdze Jonasza czy Joela. 

Liturgiczna adaptacja tego zwyczaju pojawia się jednak dopiero w VIII w. Pierwsze świadectwa o święceniu 

popiołu pochodzą z X w. W następnym wieku papież Urban II wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący w 

całym Kościele. Z tego też czasu pochodzi zwyczaj, że popiół do posypywania głów wiernych pochodził z palm 

poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedzającego roku. 

     
 

Walentynkowe Życzenia 
W dniu świętego Walentego, nic nie może dziać się złego, 

Nikt nie może się dziś złościć, bo dziś nadszedł dzień miłości! 

 

Najlepsze życzenia zdrowia, radości i 

miłości składamy dla Wszystkich w 

Walentynkowe święto !!!!!!  

W Dniu Świętego Walentego, każdy 

uczuciem obdarowuje każdego.... 

 

 

 

 

                   
Msze Św. na nadchodzące miesiące 2021roku (w j. polskim) 

 
Luty Marzec Kwiecień 

14 – Msza Św. (12:30) 

 

14 – Msza Św. (12:30) 4 – Wielkanoc (12:30) 

11- Niedziela Miłosierdzia (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.  

 

Ref. Miejsce to wybrał Sam, aby wysłuchać nas. 

Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego Domu,  

Bogu oddajmy cześć.  

 

On mieszka z nami tu, by przyjacielem być 

Składajmy dzięki za miłość i dary, 

Którymi łączy nas. 
 

 

 Ofiarowanie 

 

1. Wszystko Tobie oddać pragnę  
I dla Ciebie tylko żyć.  

Chcę Cię, Jezu, kochać wiernie,  

Dzieckiem Twoim zawsze być.  

 

Ref. Serce moje weź, Niech Twą śpiewa cześć. 

Serce moje, duszę moją, Panie Jezu, weź.  

 

2. Wszystko Tobie oddać pragnę  

Od najmłodszych moich lat.  

Pomóż, Jezu, by mnie nie zwiódł  

Pokusami swymi świat.  

 

Ref. Serce moje weź... 

 

 Komunia  

 

Ref. Panie, pragnienia ludzkich serc  

Ty zaspokoisz sam.  

Przyjdź, Chlebie żywy, Zbawco nasz,  

Pszeniczny Darze, przyjdź!  

 

1. Jak pasterz woła owce swe  

I znają jego głos,  

Tak wzywasz nas, rodzinę swą,  

Za Tobą chcemy iść.  

 

Ref. Panie, pragnienia ludzkich serc...  

 

2. Z radością, więc śpiewamy Ci  

Ten dziękczynienia hymn.  

Godnymi czynisz dzisiaj nas  

Niebieski dzielić chleb.  

 

Ref. Panie, pragnienia ludzkich serc...  

 

3. Ty, Panie, dajesz siebie nam,  

By naszym życiem być.  

Jak braciom służyć, naucz, jak  

Miłością, prawdą żyć.  

 

Ref. Panie, pragnienia ludzkich serc.. 

 
 

 

 

 

 

Dziękczynienie 

 

1. Jak łania pragnie wody ze strumienia  

Moja dusza pragnie Cię (Jezu) 

Tylko Ty jesteś moim pragnieniem  

Zawsze chcę uwielbiać Cię.  

 

Ref.: Tylko Ty jesteś mocą mą  

Twoja wola wolą mą  

Tylko Ty jesteś moim pragnieniem  

Zawsze chcę uwielbiać Cię.  

 

 

Wyjście:  

 

Wszystkie nasze dzienne sprawy  

Przyjm litośnie Boże prawy,  

A gdy będziem zasypiali,  

Niech Cię nawet sen nasz chwali.  

 

Twoje oczy obrócone  

Dzień i noc patrzą w tę stronę,  

Gdzie niedołężność człowieka  

Twojego ratunku czeka.  

 

Odwracaj nocne przygody,  

Od wszelakiej broń nas szkody,  

Miej nas zawsze w swojej pieczy,  

Stróżu i Sędzio człowieczy.  

 

A gdy już niebo osiędziem,  

Tobie wspólnie śpiewać będziem,  

Boże w Trójcy niepojęty,  

Święty, na wiek wieków Święty.  

 

O Najświętsza Matko droga  

Proś za nami w niebie Boga  

Proś i czuwaj wciąż nad nami  

Ze świętymi aniołami  

 

A za dzień Ci dziękujemy  

O szczęśliwą noc prosimy  

Byś nas zawsze błogosławił  

A po śmierci duszę zbawił.  

 

 


