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

Ofiarowanie: O milcząca Hostio Biała #110 

Komunia: Panie, pragnienie #120 

Dziękczynienie: Panie mój cóż ci oddać #119 

Wyjście: Oto jest dzień # 952 
 

Czytania na dziś: 
I- Z Madrości Syracha (Syr 15, 15-20) 

II- Z I listu Pawła Ap. Do Koryntian -(1 Kor 2, 6-10) 

Psalm: Błogosławieni słuchający Pana. 

Ewangelia: Słowa Ewangelii według Św. 

Mateusza (Mt 5, 17-37) 

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

intencjach i kolejnych rocznicach śmierci: 

- Za ŚP. Irenę Szyncane (5 rocznica) 

- Za ŚP. Amalię Kozioł (10 rocznica) 

- Za ŚP. Mariana Cieślaka (4 rocznica) 
 

Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich 

wiernych, udziel zmarłym sługom Marianowi i 

służebnicom swoim Irenie i Amalii odpuszczenia 

wszystkich grzechów; niech przez pobożne modlitwy 

dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęli. 

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie za trudy ich 

życia, a światłość wiekuista Niechaj Im świeci ! 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 

  

 

„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. 

Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, 

powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna 

jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się 

wszystko spełni …” 
 Wołanie o głębię serc 

Świętego nieustannie przypominają człowiekowi o ciążącej 

na nim odpowiedzialności z racji podejmowanych decyzji. 

Bóg, który udzielił człowiekowi daru wolności, nie 

pozostawił go jednak pod władzą jakiegoś fatum, ale 

wyznaczył drogę ku prawdziwej mądrości, „którą Bóg przed 

wiekami przeznaczył ku chwale naszej” (1 Kor 2, 7). Tę drogę 

wyznaczają Boże Przykazania, które są „zaproszeniem” 

skierowanym przez Boga do każdego człowieka. Księga 

Mądrości Syracha przypomina: „Jeżeli zechcesz, zachowasz 

przykazania (...). Położył przed tobą ogień i wodę, po co 

zechcesz, wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co 

ci się spodoba, to będzie ci dane” (15, 15-17). Prawo Starego 

Przymierza uzależniało całą pobożność i przyszłość 

człowieka od zewnętrznej poprawności. Mniej akcentowano głębię ludzkich serc. Prorok Izajasz ujmie tę prawdę 

następująco: „Lud ten sławi Mnie tylko wargami, podczas gdy serce jego jest z dala ode Mnie” (por. 29, 13). 

Dlatego też w ekonomii Bożej Prawo Starego Przymierza miało odgrywać rolę pedagoga i wychowawcy, 

podprowadzającego do Chrystusa. U podstaw bowiem Nowego Przymierza leży prawda o miłości Bożej, 

objawionej w Jezusie Chrystusie. On jest Tym, który przyniósł pełnię Objawienia mocą Ducha Świętego, który 

„przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego” (1 Kor 2, 10). 

Dzięki „prawdzie i łasce, które przyszły przez Chrystusa”, doświadczamy, że Boże Przykazania – w ich 

pogłębionym przez Jezusa wymiarze – służą dowartościowaniu i rozwojowi każdego człowieka. Kto tego nie 

rozumie, nie zrozumie chrześcijaństwa, które jest religią – więzią miłości i spotkania Boga z człowiekiem w 

Chrystusie. „Wymaganie głębi serc” – postawione przez Chrystusa – nie może być do końca zrozumiałe i 

spełnione inaczej jak przez wiarę i miłość. Człowiek, wierząc Chrystusowi i wierząc w Chrystusa jako Syna 

Bożego, doświadcza zwycięskiej mocy miłości objawionej w Krzyżu. To ona jest dla człowieka źródłem i siłą 

wprowadzenia w życie pogłębionych przykazań i zobowiązań, wynikających z Przymierza z Jezusem. Albowiem 

od momentu śmierci Chrystusa cała przyszłość człowieka: „wielkie rzeczy, które Bóg przygotował tym, którzy 
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Go miłują”, zależeć będzie od osobistego kontaktu i postawy wobec Jezusa. Od swoich uczniów i wyznawców 

Chrystus domaga się nie tylko zewnętrznego przestrzegania przykazań i tradycji religijnych, lecz także głębszego 

– „ciałem i duszą” – do nich przylgnięcia. Miłość ku Niemu przejawia się m.in. w sposobie traktowania drugiego 

człowieka. Św. Paweł ujmie to następująco: „Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem 

przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie: 

Miłuj bliźniego swego jak siebie samego! Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym 

wypełnieniem Prawa” (Rz 13, 8-10). 

Obdarowani miłością i godnością dzieci Bożych, świadomi granic „poszerzonych przykazań”, stajemy się ludźmi 

na miarę Chrystusową...              ( Ks. Wacław Depo) 

                                                                      

OGŁOSZENIA I NIE TYLKO… 

            
Msza Św. – 12 Marca 

 

Nasza kolejna comiesięczna msza Św. Odbędzie się 12 go marca jak zawsze o godz. 14: 00, w kościele 

Katedralnym (ul. Central). Bardzo serdecznie Wszystkich Państwa zachęcamy do uczestnictwa. 
 

                          
              

 

                     Kącik Finansowy 
Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $215. Comiesięczna opłata za kościół wynosi 

$150. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać!    

 
 

 

 
 

 
Msze Św. na nadchodzące miesiące 2023 roku (w j. polskim) 

 

Marzec Kwiecień Maj 

12 – Msza Św. (14:00) 8 – Święconka (13:00) 

9 – Msza Wielkanocna (14:00) 

14 – Msza Św. (14:00)  

 


