14 kwietnia 2019 / April 14th, 2019
INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Sobota, 13 kwietnia / April 13
6:00 PM + Zofia Mirosława Burzyńska

LEKTORZY
14 kwietnia – H. Adamski, K. Podskarbi
18 kwietnia – vacat
19 kwietnia – vacat
20 kwietnia - vacat

Niedziela, 14 kwietnia / April 14
9:00 AM + Maxime Brown
11:00 AM + Eugeniusz Gazdyszyn
Poniedziałek, 15 kwietnia / April 17
8:00 AM – za Parafian / for Parishioners
11:00 AM + Luiz Elena Alvarez (funeral)
Wtorek, 16 kwietnia / April 16
8:00 AM – Lori, Bob

LECTORS
April 14 - R. Sicner, M. Ried, M. Ciaston
April 18 – M. Ried
April 19 – R. Zamecki, E. Wysocki, M. Ciaston
April 20 – M. Ried
April 21 - R. Zamecki

Środa, 17 kwietnia / April 17
8:00 AM – Philip, Angelia, Anthony, Francis, Elizabeth
Czwartek, 18 kwietnia / April 18
7:00 PM + Zbigniew Dumana
+ Maciej Derda
Piątek, 19 kwietnia / April 19
7:00 AM – Passion of the Lord
Sobota, 20 kwietnia / April 20
9:00 PM – Melania Berłowska
Niedziela, 21 kwietnia / April 21
9:00 AM – rodzina Pys
11:00 AM + Jan Chrobociński (zmarł w Polsce)

OFIARY NA PARAFIĘ / STEWARDSHIP:
7 kwietnia / April 7th
I składka / 1st collection $2,067.00 (62 koperty /
envelopes)
II składka na fundusz budowlany / 2nd collection for
the building fund $4,840.00
A PRAYER FOR VOCATION
Lord Jesus, as You once called the first disciples to
make them fishers of men, let your sweet invitation
continue to resound: Come, follow Me!
Give young men and women the grace of
Dzisiejsza druga składka jest na kwiaty na
responding quickly to Your voice.
Wielkanoc.
Support our bishops, priests, and consecrated
people in their apostolic labor.
W przyszłą niedzielę, 21 kwietnia, druga składka
Grant perseverance to our seminarians and to all
będzie na kwiaty na Diocesan Services Fund.
those who are carrying out the ideal of a life totally
consecrated to Your service.
Today’s second collection is for Easter flowers.
Mary, Mother of the Church, the model of every
vocation, help us to say ”Yes” to the Lord Who calls
Next Sunday, April 21st, the second collection
us to cooperate in the divine plan of salvation.
will be for Diocesan Services Fund.
Amen.
St. John Paul II
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Świece / Votive candles $219.00

14 kwietnia 2019 / April 14th, 2019
NIEDZIELA PALMOWA
Obchody Wielkiego Tygodnia rozpoczyna Niedziela
Palmowa, przypominająca triumfalny wjazd Jezusa do
Jerozolimy. Jezus został entuzjastycznie przyjęty, ale
dzięki konsekwentnie rozpowszechnianym kłamstwom,
już w Wielki Piątek – został skazany na śmierć. Dla
katolików najgroźniejszym kłamstwem, jakie coraz
bardziej się upowszechnia to to, że nie mamy grzechu i
nie potrzebujemy pojednania z Bogiem, do czego
zachęcał cały Wielki Post. Zobaczmy, co na ten temat
pisze św. Jan: Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to
samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy.
Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i
sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej
nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy,
czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki (por. 1
J 1, 8-10).

PALM SUNDAY
The celebration of Holy Week begins with Palm Sunday,
reminiscent of the triumphal entry of Jesus into
Jerusalem. Jesus was enthusiastically received, but
thanks to the consistently disseminated lies, on Good
Friday - he was condemned to death. For Catholics, the
most dangerous lie that is becoming more and more
popular is that we have no sin and we do not need
reconciliation with God, which was encouraged by all
Lent. Let's see what St. John has said: If we say, “We
*
are without sin,” we deceive ourselves, and the truth
is not in us. If we acknowledge our sins, he is faithful
and just and will forgive our sins and cleanse us from
every wrongdoing. If we say, “We have not sinned,”
we make him a liar, and his word is not in us(cf: 1 J 810).

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
Liturgia Świętego Triduum Paschalnego odbędzie się
według następującego porządku: 18 kwietnia, Wielki
Czwartek, godz. 7:00 PM. Po Mszy Wieczerzy Pańskiej
przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy
adoracji (ciemnicy) w sali parafialnej. Adoracja do godz.
10:00 PM. 19 kwietnia, Wielki Piątek, godz. 7:00 PM.
Po Liturgii Męki Pańskiej przeniesienie Najświętszego
Sakramentu do kaplicy adoracji (grobu) w The Houston
Polonia Memorial. Adoracja do godz. 10:00 PM. 20
kwietnia, Wielka Sobota, Wigilia Paschalna, godz. 9:00
PM, zakończona procesją rezurekcyjną wokół kościoła.

HOLY PASCHAL TRIDUUM
The Liturgy of the Holy Paschal Triduum will be held
th
according to the following order: April 18 , Holy
Thursday, Mass of the Last Supper at 7:00 PM followed
by transfer of the Blessed Sacrament to the Adoration
Chapel (the darkroom) in the parish hall, and Adoration
th
until 10:00 PM; April 19 , Good Friday, Liturgy of the
Lord’s Passion at 7:00 PM followed by transfer of the
Blessed Sacrament to the Adoration Chapel (grave) at
The Houston Polonia Memorial. and Adoration until 10:00
th
PM; April 20 , Holy Saturday, Easter Vigil, Mass at 9:00
PM, followed by the resurrection procession around the
church.

POST ŚCISŁY W WIELKI PIĄTEK
Wielki Piątek jest dniem postu ścisłego, tzn. że każdy z
nas może zjeść 3 posiłki, z czego tylko jeden do syta (ta
forma umartwienia obowiązuje od 18 do 60 roku życia),
oraz ma powstrzymać się od jedzenia mięsa (ten element
umartwienia obowiązuje od 14 roku życia bez górnej
granicy wieku). Kościół św. jednak zachęca, aby wszyscy,
którzy formalnie nie są zobowiązani do któreś z tym form
ascezy, podjęli ją w duchu miłości.

FAST AND ABSTINENCE ON GOOD FRIDAY
Good Friday is a day of Fast and Abstinence, which
means that each of us can eat 3 meals, with only one
meal full (this includes everyone from 18 to 60 years of
age), and is obligated to abstain from eating meat (this
kind of mortification is for everyone 14 and older without
an upper age limit). The Church, however, encourages
everyone who is not so obligated to accept some form of
asceticism in the spirit of love.

NIESZPORY CHRZCIELNE
W poniedziałek Wielkanocny, 22 kwietnia, zostanie
odprawiona tylko jedna Msza św. o godz. 7:00 PM (po
polsku).

MONDAY WITHIN THE OCTAVE OF EASTER
nd
On Monday, April 22 , there will be ONLY one Mass
at 7:00 PM (in Polish).

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Obchody Niedzieli Miłosierdzia Bożego, 28
kwietnia, będą miały następujący porządek: od
godz. 1:30 PM – możliwość skorzystania z
sakramentu pokuty i pojednania (7 księży będzie
słuchało spowiedzi); godz. 3:00 PM – Msza św.
połączona z indywidualnym błogosławieństwem
Najświętszym Sakramentem.
NOWE STOŁY NA FESTIWAL
Planujemy zakup 15 stołów na festiwal. Poprzednio
wszystkie stoły zostały zakupione przez Parafian.
Gdyby byli chętni do powtórzenia tego gestu –
proszę o kontakt z proboszczem.

DIVINE MERCY SUNDAY
th
The celebration of the Divine Mercy Sunday, April 28 ,
will have the following program: from 1:30 PM - the
sacrament of penance and reconciliation (7 priests will
listen to confessions); at 3:00 PM – Mass followed by
individual blessing with the Blessed Sacrament.

NEW TABLES FOR FESTIVAL
We plan to buy 15 tables for the festival. Previously,
all tables were purchased by Parishioners. If you are
willing to repeat this gesture - please contact the
pastor.
LENTEN ALMSGIVING
The Lenten almsgiving collected this year is intended for
Christians from the Nineveh Valley (Iraq).
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