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

Ofiarowanie: Zbliżam się w pokorze #164 

Komunia: Nasze plany i nadzieje #193 

Dziękczynienie: Bóg jest Miłością #58  

Wyjście: Ja wiem, w kogo ja wierzę #83 

Dodatkowa: Jak łania pragnie wody #917 

Czytania na dziś: 

I- Z Dziejów Apostolskich (Dz 4, 32-35) 

II- Z listu św. Jana Apostoła    (1 J 5, 1-6) 

Psalm: „Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny” 

Ewangelia: Słowa Ewangelii według Św. Jana  

(J 20, 19-31)  

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

intencjach: 

1. Za rodziców Inesy – Irenę i 

Laimonis Sincane  
Ojcze Niebieski! Polecam Ci pokornie 

moich zmarłych rodziców. Ty znasz 

prace i trudy ich życia. Przez mękę  

i śmierć Twojego Syna, w którego 

wierzyli, przebacz im wszystkie grzechy i przyjmij ich 

do nieba.  

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie za trudy ich 

życia. Niech odpoczywają w pokoju! 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  

 

„Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; 

błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.” 
 Pierwsze czytanie mszalne, które pochodzi z Dziejów Apostolskich, 

ukazuje życie pierwszej jerozolimskiej wspólnoty chrześcijańskiej. 

Pełnione w niej dzieła miłosierdzia opierały się na dwóch filarach. 

Pierwszy – to wrażliwa solidarność, jako owoc tego, że jeden duch i 

jedno serce ożywiały wszystkich wyznawców. Drugi – to niezłomne 

świadczenie o zmartwychwstaniu Jezusa, które stanowiąc korzeń 

dobroczynności, nadawało jej właściwy kierunek i sens. To 

potwierdza, że istnieją dwa zasadnicze wymiary chrześcijańskiego 

miłosierdzia: horyzontalny, czyli poziomy, który kieruje nasz wzrok 

ku bliźnim i wychodzi naprzeciw ich potrzebom, oraz wertykalny, 

czyli pionowy, w którym znajduje wyraz naśladowanie miłosiernego 

Boga. Miłosierdzie układa się, więc w kształt Krzyża, w którym 

objawiło się najpełniej dla dobra całej ludzkości i każdego człowieka. 

Okazywaniu miłosierdzia i przyjmowaniu go powinny towarzyszyć słowa psalmisty: „Dziękujcie Panu, bo jest 

miłosierny”.Św. Jan Apostoł podkreśla spójność przyjęcia prawdy o Bogu, który objawił siebie w Jezusie Mesjaszu, 

z wypełnianiem Jego przykazań. Dwa wysuwają się na pierwszy plan: przykazanie miłości Boga i bliźniego. Ich 

wypełnianie nie jest ciężkie wówczas, gdy wypływa z mocnej i głębokiej wiary, która przezwycięża przeciwności 

tego świata. Trzon drugiego czytania stanowi retoryczne pytanie: „A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, 

że Jezus jest Synem Bożym?”. Tam, gdzie chrześcijaństwo słabnie, przyczynę uwiądu stanowi słabość wiary w 

Jezusa, jako Syna Bożego, a tym samym również wiary w bogactwo wewnętrznego życia Boga, który jest Ojcem i 

Synem, i Duchem Świętym. Dzieła miłosierdzia i dobroczynność zyskują solidny i trwały fundament wtedy, gdy 

pochodzą z wiary w Zmartwychwstałego, który pokonał zło i otworzył bezgraniczne horyzonty dobra. 

Pierwsze słowa zmartwychwstałego Pana wypowiedziane do wylęknionych uczniów brzmiały: „Pokój wam!”. 

Zamknęli się przed tymi Żydami, swoimi rodakami, którzy nie tylko nie dali posłuchu Ewangelii, lecz także bardzo 

wrogo obeszli się z Jezusem. Jego uczniowie, chcąc ocalić swoje życie, zapomnieli o nauczaniu i cudach, które 

widzieli. Ukazanie się Zmartwychwstałego to kolejny, bodaj najważniejszy, przejaw Jego miłosierdzia. Znamienne, 

że znalazło wyraz w darze udzielania przebaczenia: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są 

im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ukazując się swoim uczniom, Jezus przebacza im 

wszystko, czego się dopuścili podczas Jego męki i śmierci. Otrzymawszy przebaczenie, przechodzą od sytuacji 

zalęknionych uczniów do mężnych wyznawców. Jeden z nich, Tomasz, nieobecny tego dnia, też nie został 

pozostawiony samemu sobie. Wyraziwszy szczerze swoje zwątpienie, po ośmiu dniach także on doznał miłosierdzia, 

które przywiodło go do wyznania wiary: „Pan mój i Bóg mój!”. To proste wyznanie wiary jest szczególnie cenne w 

ustach chrześcijan, którzy – inaczej niż Tomasz – nie widzieli, a uwierzyli.                          
          Ks. Prof. Waldemar Chrostowski 

http://www.polishcatholicmission.org/


                     

             OGŁOSZENIA  

               
 

Msza Św. – 9 maja 

Nasza majowa comiesięczna msza św. w j. polskim - odbędzie się w niedziele, 9go maja w kościele Nativiy o 

godz. 12: 30. Zachęcamy do uczestnictwa! 

        
  

     

Dla Jego bolesnej  

Męki... 

 miej miłosierdzie  

        .....dla nas  

i całego świata.! 

           

 

         
 

Święto Miłosierdzia Bożego 

 

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie 

Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla 

archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski 

Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce.  

W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła. Inspiracją dla 

ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, 

ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299) . Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było 

ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników.  

W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła 

miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W 

dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). W wielu objawieniach Pan Jezus określił nie 

tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i 

obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią 

świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu 

nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego.  

 

              
 

                                Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $428. Comiesięczna opłata za kościół wynosi 

$150. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać! 

 

                    
     

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

 
Maj  Czerwiec Lipiec/Sierpień 

9 – Msza Św. (12:30) 

 

9 – Msza Św. (12:30) Wakacje – msze się nie odbędą. 

 



Teksty pieśni na dzisiejszą mszę: 

Wejście   

 

1) Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego Dom. 

Klęknijcie wszyscy, którzy tu wchodzicie  

i razem chwalmy Go.  

2) Miejsce to wybrał Sam, aby wysłuchać nas. 

Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego Domu,  

Bogu oddajmy cześć. 

 

Ofiarowanie 

 

1. Zbliżam się w pokorze  i niskości swej,  

Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej,  

Tobie dziś w ofierze serce daję swe,  

O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe.  

2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak,  

Kto się im poddaje, temu wiary brak,  

Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,  

Że w postaci chleba utaiłeś się.  

3. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas, 

I ukryte z Bóstwem człowieczeństwo wraz,  

Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam,  

Gdzieś przygarnął łotra, do Twych niebios bram.  

4. Jak niewierny Tomasz twych nie szukam ran, 

Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan,  

Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swą,  

Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.  

5. Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas, Chlebie 

żywy, życiem swym darzący nas, Spraw,  

bym dla swej duszy życie z Ciebie brał,  

Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał. 

6. Ty, co jak Pelikan Krwią swą karmisz lud, 

Przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud, 

Oczyść mnie Krwią swoją, która wszystkich nas 

Jedną kroplą może obmyć z win i zmaz.  

7. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię,  

Niech pragnienie serca kiedyś spełni się,  

Bym oblicze Twoje tam oglądać mógł,  

Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg. 

 

Komunia 

 

1.Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz , 

Tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas .  

  

Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat, 

  Jezu ufam Tobie choćby wątpił świat.  

 Strzeż mnie dobry Jezu jak własności Swej,  

 I w opiece czułej duszę moją miej.  

 

2.Ufność w miłosierdzie Boże zapewnienie daje 

nam, że w godzinę naszej śmierci przyjdzie po nas 

Jezus sam.  

 Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat…  

 

3.W trudnych chwilach swego życia nie rozpaczaj 

nie roń łez, ufność w Boże miłosierdzie troskom 

swym położy kres.  

 Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat...  

 

4.Pragnę oddać się dziś Tobie, całym życiem 

służyć Ci, Pragnę Boże miłosierdzie głosić ludziom 

w smutne dni. 

 Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat... 

 

 

Dziękczynienie  

    

Bóg jest miłością, zbawieniem duszy 

      I kocha bardzo mnie dziecię Swe 

 

Ref. Więc śpiewaj duszo ma: 
Bóg jest miłością, 

Bóg jest miłością, miłuje mnie 

 

Jezusa posłał wiernego Zbawcę, 

Aby do nieba wprowadził mnie 

 Ref. Więc śpiewaj duszo ma… 

 

I dał nam Matkę Swojego Syna, 

Aby od złego chroniła nas 

 Ref. Więc śpiewaj duszo ma… 

 

Kochany Jezu łzy nam ocierasz, 

Gdy serce boli, utulasz żal 

 Ref. Więc śpiewaj duszo ma… 

 

Cóż oddam Panu za wszystkie dary, 

Którymi co dzień obdarza mnie? 

 Ref. Więc śpiewaj duszo ma… 

 

Chcę Ciebie kochać miłością wielką, 

Tak długo, póki tu będę żyć 

 Ref. Więc śpiewaj duszo ma… 
 

Wyjście:  

 

1. Ja wiem, w kogo ja wierzę stałością duszy mej: 

Mój Pan w tym Sakramencie, pełen potęgi swej.  

To ten, co zstąpił z nieba, co życie za mnie dał I pod 

postacią Chleba pozostać z nami chciał.  

 

2. Ja wiem, w kim mam nadzieję, w słabości mojej 

moc: To Ten, przed Którym światło pali się w dzień 

i w noc. On moim szczęściem w życiu, On światłem 

w zgonu dzień. Zwycięża mroki grzechu, rozprasza 

śmierci cień.  

 

3. Ja wiem, kogo miłuję nad wszelki świata czar, 

Kto poi duszę moją, kto zna miłości żar: To Król 

nad wszystkie króle, wielki i słodki Pan, Co karmi 

dusze głodne Ciałem i Krwią swych ran. 

 

Dodatkowa: (x3) 

 

Jak łania pragnie wody ze strumieni moja dusza 

pragnie Cię…Jezu  

Tylko Ty jesteś moim pragnieniem zawsze chcę 

uwielbiać Cię  

 

Tylko Ty jesteś mocą mą Twoja wola wolą mą  

Tylko Ty jesteś moim pragnieniem  

Zawsze chcę uwielbiać Cię  

 

 

 

 

 


