LITURGIA
Podczas tzw. przygotowania darów znów siedzimy (może się zdarzyć, że w czasie
Eucharystii używa się kadzidła; wtedy wstajemy na okadzenie kapłana). Następnie od
momentu wezwania: „Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę…” przyjmujemy postawę
stojącą, którą utrzymujemy do Przeistoczenia (po śpiewie lub recytacji „Święty…”),

Polski Katolicki Apostolat
imienia Świętego Jana Pawła II
prowadzony przez Towarzystwo Chrystusowe
dla Polonii Zagranicznej

podczas którego klęczymy na obu kolanach - zazwyczaj ministrant daje znak na
uklęknięcie dzwonkami. Warto wiedzieć, że w czasie wypowiadania przez celebransa
słów konsekracji nad chlebem i winem oraz ukazywania nam Hostii i kielicha z Krwią
Pańską nie czynimy żadnych gestów, czyli np. nie uderzamy się w piersi lub nie
skłaniamy głowy. Patrzymy w kierunku ołtarza.
W Polsce pryjęto:
Gdy ksiądz mówi: „Oto wielka tajemnica wiary”, już nie klęczymy, ale stoimy.
Kiedy zaś pada zaproszenie do przekazania sobie znaku pokoju, możemy najbliższym
nam osobom podać rękę lub po prostu ukłonić się. Raczej unikamy wypowiadania

Ksiądz Ryszard Czerniak SChr.

zbędnych słów.
W Stanach Ziednoczonych:
Zachował się zwyczaj iż wierni klęczą aż do doksologii, czyli modlitwy: Przez
Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie... Wstęp do Mszału Rzymskiego.
Wracamy do postawy klęczącej po śpiewie albo recytacji „Baranku Boży…”.
Wypowiadając na klęczkach zdanie: „Panie, nie jestem godzien…” (nie mówi się
„godny” czy „godna”), nie wykonujemy żadnych gestów. Komunię św. możemy
przyjąć na stojąco bądź klęcząc. Wracamy na swoje miejsce i siedzimy lub klęczymy.
Na wezwanie kapłana: „Módlmy się” - wstajemy.
KONIEC
Podczas ogłoszeń parafialnych oczywiście siedzimy. Na wezwanie: „Pan z wami”
przed końcowym błogosławieństwem ponownie wstajemy. Ksiądz nas błogosławi, a
my czynimy znak krzyża. Stoimy do momentu wejścia celebransa do zakrystii. Przez
cały czas trwania liturgii włączamy się w śpiewy i odpowiadamy na wezwania. Jeśli
ktoś jest chory albo starszy wiekiem czy jest z małym dzieckiem, to takie osoby mogą
siedzieć w trakcie Mszy św.
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Msze święte:
Każdej niedzieli o 14:00
St. Marguerita d'Youville,
85 Gloster Rd.
Lawrenceville, GA 30044
Pierwsza i Druga niedziela
miesiąca o godz. 19:00
"Mary Our Queen"
6260 The Corners Parkway,
Norcross, GA 30092
Spowiedź święta: 30 minut
przed każdą Mszą świętą.

Biuletyn: 25 stycznia 2015
Trzecia Niedziela Zwykła

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Niedziela, 8 marca 2015
Md'Y - 2:00pm
MoQ - 7:00pm
OGŁOSZENIA
1. Chopin Society zaprasza na "Piano Recital" w wykonaniu Yulianna
Avdeeva w 8 lutego 2015.
2. Trawamy w Roku Jubileuszowym celebrując 25-tą rocznicę powstania
naszej wspólnoty i z czasem utworzenia Polskiego Apostolatu. Zachęcam
wszystkich do znalezienia czasu na prywatną adorację Najświętszego
Sakramentu w kaplicy wieczysej adoracji. W kaplicy znajdują się relikwie św.
Jana Pawła II, patrona naszego Apostolatu. Przed obliczem Chrystusa
ukrytego w Najświętszym Sakramencie za wstawiennictwem św. Jana Pawła
II proszę o modlitwę w intencji naszej wspólnoty, naszego Apostolatu.

Pójdźcie za mną.
******************************************************************************************************************************
*********************************************************************************************************************

3. Po Mszy Świętej zapraszamy na kawę i smaczne ciastko.

Niedziela, 25 stycznia 2015
Md'Y - 2:00pm **Dziękczynna za 22 lata małżeństwa Beaty i Krzysztofa
Bielickich, o Boże błogosławieństwo na dalsze lata i opiekę Matki Bożej
Częstochowskiej dla całej rodziny.

4. Pani Elżbieta Krawczyńska zaznajomi nas ze sprawami finansowymi naszej
wspólnoty.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------POSTAWA PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ
POCZĄTEK

** O powrót do zdrowia Piotra Kuroś.

Na początku Mszy św. wierni przyjmują postawę stojącą. Eucharystię rozpoczynają

+za duszę świętej pamięci Bronisławy Wojdyła w 8 rocznicę śmierci.

przeżegnaniem się, wraz z celebransem. Podczas aktu pokuty, jeśli ksiądz korzysta z
tradycyjnej formuły rozpoczynającej się od słów: „Spowiadam się…”, w trakcie

Niedziela, 1 lutego 2015
Md'Y - 2:00pm Dziękczynna za Boże błogosławieństwo i wsparcie
otaczających ludzi.
MoQ - 7:00pm

wypowiadania fragmentu: „Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina”

Niedziela, 8 lutego 2015
Md'Y - 2:00pm O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Elżbiety Sobolewskiej w rocznicę urodzin.
MoQ - 7:00pm

krzyża. Postawę stojącą utrzymujemy do rozpoczęcia Liturgii Słowa.

Niedziela, 15 lutego 2015
Md'Y - 2:00pm

psalmu responsoryjnego przyjmuje się postawę siedzącą. Wstajemy zaś, gdy

Niedziela, 22 lutego 2015
Md'Y - 2:00pm
Niedziela, 1 marca 2015
Md'Y - 2:00pm
MoQ - 7:00pm

trzykrotnie uderzamy się w piersi w geście skruchy i żalu za grzechy. Niekiedy na
Mszy św. jest obrzęd pokropienia (tzw. aspersja) wodą święconą, który zastępuje akt
pokuty. Wtedy, po pokropieniu nas przez kapłana, czynimy po raz kolejny znak

BOŻE SŁOWO
Podczas czytań mszalnych właściwych na dany dzień kalendarza liturgicznego oraz
rozpoczyna się śpiew bądź recytacja aklamacji „Alleluja…” albo „Chwała Tobie…”
przed Ewangelią. Kiedy celebrans bądź diakon wypowiada zdanie: „Słowa
Ewangelii według…”, czynimy kciukiem trzy niewielkie znaki krzyża (na czole,
ustach i piersi). Stoimy do zakończenia Ewangelii. Jeśli jest kazanie bądź homilia, to
siadamy. Podczas odmawiania „Wierzę…” (np. w niedziele) oraz modlitwy wiernych
na nowo przyjmujemy postawę stojącą.

