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Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze): 
Wejście: W krzyżu cierpienie  #433 

Ofiarowanie: Bądź mi litościw - #350 

Komunia: Wierzę w Ciebie Panie #431 

Dziękczynienie: Powiedz Ludziom #417 

Wyjście: Ach mój Jezu - #349 

Czytania na dziś: 

I – Z Księgi Kronik (2 Krn 36, 14-16. 19-23) 

II – Czytanie z I Listu Św. Pawła do Efezjan 

(Ef 2, 4-10) 

Psalm: Kościele święty, nie zapomnę ciebie. 

Ewangelia: Słowa Ewangelii według Św. Jana  

(J 3, 14-21) 

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

intencjach: 

1. ŚP. Jadwigę Popielską – Babcię Beaty Sawickiej 

Oraz za jej siostrę bliźniaczkę – ŚP. Zofię 

Matuszewską  
Boże, Ojcze Niebieski, polecamy Ci dusze naszych 

zmarłych rodzin…  

Aby odnieśli zwycięstwo nad grzechami, a Najwyższy 

Bóg otworzył przed nimi drzwi do Królestwa 

Niebieskiego. 

Boże, Tyś nam przykazał czcić ojca i matkę, zmiłuj się 

łaskawie nad duszami moich bliskich i odpuść im 

grzechy; pozwól mi oglądać ich w radości Twej 

wiekuistej światłości. 

  Przez Chrystusa, Pana naszego.  Amen 

 

„Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych 

siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy” (1 J 1,8)” 
  

Stworzeni w Chrystusie Jezusie do 

dobrych czynów. 
Czytanie z Drugiej Księgi Kronik nawiązuje do 

przyczyn i okoliczności kary Bożej, którą na początku 

VI wieku przed Chrystusem było zburzenie świątyni 

jerozolimskiej i wygnanie babilońskie. Grzechy, 

których dopuszczał się lud Bożego wybrania, były 

skutkiem pogardy i niewierności wobec przymierza 

zawartego na Synaju, którego trzonem jest Dziesięć 

przykazań. Stanowiąc podstawę i wyznaczając 

najważniejsze kierunki życia, zapewniają one trwanie i 

rozwój duchowy. Kiedy jednak przywódcy i 

mieszkańcy Judy i Jerozolimy upodobnili się do 

pogańskich sąsiadów, wyśmiewając proroków 

wzywających do wierności przymierzu, szydząc z nich, 

Bóg dopuścił karę w postaci niszczycielskiego najazdu Babilończyków. Miała ona wartość oczyszczającą, lecz nie 

była ostatnim słowem Boga. Po upływie kilkudziesięciu lat Persowie stali się narzędziami wyzwolenia ludu, któremu 

zostały przebaczone winy. Bóg nie jest ideą ani koncepcją filozoficzną, nie pozostaje też bierny ani nieczuły. Istniejąc 

i działając jako wszechmocny i miłosierny, jest stale obecny w historii świata, dziejach ludzkości i losach swoich 

wyznawców. 

List św. Pawła do Efezjan ukazuje istotę relacji między Bogiem a ludźmi. Bogactwo Jego miłosierdzia, które jest 

owocem miłości, sprawiło wyrwanie ludzkości z odmętów grzechu i zepsucia. Dokonało się w Jezusie Chrystusie, 

Synu Bożym, w którym najpełniej objawiły się dobroć i łaskawość Boga. Moc Boża widoczna w zmartwychwstaniu 

Jezusa objawia się w każdym wieku, co potwierdza bezmiar Bożego Miłosierdzia i umożliwia jego przyjęcie przez 

wiarę. Dzięki temu stajemy się nowym stworzeniem, wezwanym i uzdolnionym do pełnienia dobrych czynów. 

Szczególne miejsce wylewania darów Bożych stanowi Kościół, stąd wyznanie nawiązujące do zanoszonej przez 

psalmistę modlitwy wygnańców: „Kościele święty, nie zapomnę ciebie”. 

Jednym z najpiękniejszych i najbardziej brzemiennych w treść zdań Ewangelii są słowa, które – zgodnie ze 

świadectwem Ewangelii według św. Jana – Jezus skierował w nocnej rozmowie do Nikodema: „Tak bowiem Bóg 

umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 

wieczne”. Streszczają one całą historię zbawienia i wyjaśniają to, co w niej najważniejsze, a mianowicie tajemnicę 

Wcielenia Syna Bożego oraz Jego męki i śmierci. Zarazem jednak uwypuklają konieczność podjęcia osobistej decyzji, 

http://www.polishcatholicmission.org/


w której znajduje wyraz odpowiedź na to, czego dokonał Bóg. Krzyż, znak wywyższenia Syna Człowieczego 

zapowiedziany na stepach Moabu podczas drogi Izraelitów do ziemi obiecanej, miał być ustawiony na Golgocie. 

Dzięki Krzyżowi Golgota stała się najwyższą górą świata – w sensie nie geograficznym, ale duchowym. Krzyż 

widoczny w każdym zakątku świata wzywa do odpowiedzialności i takiego sposobu życia, który podczas Sądu Bożego 

zaowocuje zbawieniem. Czwarta niedziela Wielkiego Postu, nosząc łacińską nazwę „Laetare”, niesie sposobność do 

uwielbienia Boga, w którym wyraża się radość ze zbawienia, którego On hojnie i niestrudzenie udziela. 
Ks. Prof. Profesor Waldemar Chrostowski 

                                  

                     

             OGŁOSZENIA  

               
 

Święcenie Wielkanocnych Pokarmów ”Święconka” oraz polowanie na jajka 

Jak co roku polska „Święconka” odbędzie się w sobotę, 3go kwietnia, o godz.13-stej w kościele 

Nativity (Bartlett). Prosimy o punktualne przybycie! 

Po “Święconce” zapraszamy dzieci na tradycyjne „polowanie na jajka”.Słodka nagroda będzie 

do znalezienia w środku każdego jajka. Zapraszamy do uczestnictwa. 

 

 
 

          Msza Św. – Wielkanoc  

Nasza Wielkanocna msza Św. odbędzie się 4go kwietnia o godz. 14:00, w kościele Nativity, Bartlett. 

Bardzo serdecznie Wszystkich Państwa zachęcamy do uczestnictwa.       

           

         
 

                              Kącik Finansowy  

Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $250. Comiesięczna opłata za kościół wynosi 

$150. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać! 

 

        
TRIDUUM PASCHALNE. CO TO JEST TRIDUUM PASCHALNE? 
Łacińskie słowo triduum oznacza dokładnie "trzy dni". Możemy więc rozumieć triduum również, jako trzy fazy 

odkupienia: ostatnia wieczerza, śmierć Chrystusa na krzyżu oraz złożenie w grobie i cud zmartwychwstania. W te dni 

poprzedzające Wielkanoc wierni na całym świecie w skupieniu i modlitwie przygotowują się na śmierć Jezusa Chrystusa, 

a następnie cud Zmartwychwstania Pańskiego. Katolicy do Wielkanocy przygotowują się uczęszczając m.in. do 

spowiedzi. Księża podkreślają jak ważne jest uspokojenie i oczyszczenie duszy. 

WIELKI CZWARTEK 

Obchody rozpoczynają się wieczorną mszą świętą Wieczerzy Pańskiej, celebrowaną w Wielki 

Czwartek, a kończą - nabożeństwem nieszporów w Niedzielę Wielkanocną. W Wielki Czwartek w 

kościołach odbywa się obrzęd obmywania nóg, symbolizujący pokorę, jaką powinni się odznaczać 

uczniowie Chrystusa. W Wielki Czwartek upamiętnia się Ostatnią Wieczerzę Chrystusa i jego 

uczniów. Tuż po wieczerzy Pańskiej Najświętszy Sakrament jest przenoszony do tzw. kaplicy 

przechowania (ciemnicy), gdzie odbywa się adoracja. Na pamiątkę modlitwy Jezusa w ogrodzie 

oliwnym, a następnie jego pojmania i uwięzienia, adoracja trwa przynajmniej do północy. Wyraża 

ona wdzięczność wiernych za dar ustanowienia eucharystii. W czasie czuwania wierni rozmyślają 

nad ostatnimi chwilami Jezusa przed męką i śmiercią na krzyżu. 

WIELKI PIĄTEK 
Wielki Piątek to dzień śmierci Chrystusa. Tego dnia nie odprawia się mszy świętej. W kościołach odprawiona zostanie 

tylko liturgia Męki Pańskiej. W jej trakcie adorowane jest drzewo krzyża, które staje się znakiem zbawienia. Po 

zakończeniu liturgii następuje wystawienie Najświętszego Sakramentu i przeniesienie go do symbolicznego Grobu 

Pańskiego. 

WIELKA SOBOTA 
Mszy świętej nie ma także w Wielką Sobotę. Tego dnia wierni święcą pokarmy i odwiedzają Groby Pańskie. Wieczorem 

gromadzą się na liturgii Wigilii Paschalnej, która zalicza się już do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. W trakcie 

nabożeństwa święcony jest ogień i woda. Wierni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne. Zabrzmi też radosne Alleluja, a o 

północy w kościołach zabrzmią dzwony. 

 

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

 
Marzec Kwiecień Maj 

14 – Msza Św. (12:30) 

Po mszy – Gorzkie Żale  

 

4 – Wielkanoc (12:30) 

11- Niedziela Miłosierdzia (12:30) 

9 – Msza Św. (12:30) 

 



 

Teksty pieśni na dzisiejszą mszę: 

 

Wejście   

 

1. W krzyżu cierpienie w krzyżu zbawienie, 

W krzyżu miłości nauka. 

Kto Ciebie Boże, raz pojąć może, 

Ten nic nie pragnie, ni szuka. 

 

2. W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda, 

Dla duszy smutkiem zmroczonej. 

Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie, 

W boleści sercu zadanej. 

 

3. Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie, 

Serce ci na wskroś przepali, 

Gdy grom się zbliża, pośpiesz do krzyża, 

On ciebie wesprze, ocali. 

 

4. Gdy cię skrzywdzono, albo zraniono, 

Lub serce czyjeś zawiodło: 

O nie rozpaczaj, módl się, przebaczaj, 

Krzyż niech ci stanie za godło. 

 

 Ofiarowanie 

 

1. Bądź mi litościw Boże nieskończony 

Według wielkiego miłosierdzia Twego, 

Według litości Twej niepoliczonej, 

Chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego. 

 

2. Obmyj mnie z złości, obmyj tej godziny 

Oczyść mnie z brudu, w którym mnie grzech 

trzyma,  

Bo ja poznaję wielkość mojej winy, 

I grzech mój zawsze przed mymi oczyma. 

 

3. Odwróć twarz Twoją od przestępstwa mego 

I wszystkie moje odpuść nieprawości, 

Stwórz serce czyste, warte Boga swego, 

A ducha prawdy w moje wlej wnętrzności. 

 

4. Nie oddalaj mię od Ojcowskiej twarzy, 

Nie chciej mi bronić Twojego natchnienia, 

Wróć radość, którą niewinność nas darzy, 

I racz mię w duchu utwierdzić rządzenia. 

 

 Komunia  

 

1.Wierzę w Ciebie Panie coś mnie obmył z win 

  wierzę że człowiekiem stał się Boży Syn 

  miłość Ci kazała krzyż na plecy brać 

  w Tabernakulum zostałeś aby z nami trwać 

  jesteś przewodnikiem nam do wieczności bram 

  tam przygarniesz mnie do Siebie. 

 

2.Tyś jest moim życiem boś Ty żywy Bóg 

  Tyś jest moją drogą najpiękniejsza z dróg 

  Tyś jest moją prawdą co oświeca mnie 

  boś odwiecznym Synem ojca który wszystko wie 

  nic mnie nie zatrwoży już wśród najcięższych  burz 

  bo Ty Panie jesteś ze mną. 

 

3.Tyś jest moja siłą w Tobie moja moc 

  Tyś jest mym pokojem w najburzliwszą noc 

  Tys jest mym ratunkiem gdy zagraża zło 

  moją słabą ludzką rękę ujmij w swoja dłoń 

  z Tobą przejdę poprzez świat w ciągu życia lat 

  i nic złego mnie nie spotka. 

 

4.W Tobie Boże Ojcze wiarę swoją mam 

  w Tobie Synu Boży ufność swoją mam 

  Duchu Święty Boże w serce moje wstąp 

  i miłość Bożej ziarno wrzuć w me serce w głąb 

  w duszy mojej rozpal żar siedmioraki dar   

  daj mi stać się Bożą rolą 

 

Dziękczynienie 
1. Pewnej nocy łzy  z oczu mych otarł dłonią swą Jezus 

I powiedział mi:,,Nie martw się,jestem przy boku twym. 

Potem spojrzał na grzeszny świat pogrążony w 

ciemności 

I,zwracając się do mnie pełen troski tak rzekł: 

 

Ref.: 

Powiedz ludziom,że kocham ich, 

że się o nich wciąż troszczę. 

jeśli zeszli już z moich dróg, 

powiedz,że szukam ich. 

 

2. Gdy na wzgórzu Golgoty za nich życie oddałem 

To umarłem za wszystkich aby każdy mógł żyć. 

Nie zapomnę tej chwili, gdy mnie spotkał  mój Jezus. 

Wtedy byłem jak ślepy on przywrócił mi wzrok. 

 

Ref.: Powiedz ludziom... 

 

Wyjście:  

 
1. Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz  

W Ogrójcu zakrwawiony! 

Tam Cię Anioł w smutku cieszył,  

Skąd był świat pocieszony.  

 

Przyjdź, mój Jezu, 

Przyjdź, mój Jezu, 

Przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie,  

Bo Cię kocham serdecznie. 

 

2. Ach, mój Jezu, jakeś srodze  

Do słupa przywiązany. 

Za tak ciężkie grzechy nasze  

Okrutnie biczowany. 

 

Przyjdź... 

 

3. Ach, mój Jezu, co za boleść 

Cierpisz w ostrej koronie.  

Twarz najświętsza zakrwawiona,  

Głowa wszystka w krwi tonie. 

 

Przyjdź... 

 

4. Ach. mój Jezu, gdy wychodzisz 

Na Górę Kalwaryjską 

Trzykroć po ciężarem krzyża 

Upadasz bardzo ciężko 

 

Przyjdź... 

 

5. A gdy, mój najmilszy Jezu, 

Na krzyżu już umierasz, 

Dajesz ducha w Ojca ręce, 

Grzesznym niebo otwierasz, 

 

Przyjdź...  


