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Intencja Mszy Św. w dniu 14go listopada  

 

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona:   

1). Za świętej pamięci Karola Kamińskiego – Niech Odpoczywa w Pokoju ! 

 

2). Za siłę i zdrowie dla księdza Edwarda Woronieckiego, pracującego wśród Polaków na 

Łotwie. 

3). Za zdrowie oraz radość dla Jana Szengofera z Lublina. 
 

Wszyscy święci Polski Patronowie, wstawiajcie się przed Panem za nami i za braćmi naszymi.  

 Amen.  
 

Czytania na dzisiejszą mszę:                                       Pieśni na dzisiejszą mszę (z naszego śpiewnika): 

(Dn 12,1-3) Czytanie Pierwsze                   #122 – Nie rzucim Chryste 

Psalm (Ps 16,5.8-11)         #115– Pod Twą obronę 

           # 64 – Pan Jezus już się zbliża 

(Hbr 10,11-14.18) Czytanie Drugie        # 120 – Króluj nam Chryste 

Ewangelia – (Mk 13, 24-32)- według Św. Marka               #121– My chcemy Boga 

                   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

Święto Niepodległości 

 

Gdzie człowiek za brata gotów 

oddać życie 

Gdzie kraj zanurzony w 

nieszczęśliwym bycie  

Gdzie tragedia ludzkości w rzekę 

krwi przelana  

Gdzie Polska historia wszem wobec 

nieznana... 

 

Gdzie pełen doświadczeń leży 

pergamin dziejowy  

Dla kogo kwiatów, przemów 

 i pochyleń głowy ? 

Gdzie życie ze śmiercią brutalnie się 

zderzy  

Chwała bowiem tym, co nie boją się 

uwierzyć 

 

Daj żyć Narodowi, co w niewoli byt 

wiódł przez lata  

 

Order bohaterom, winnym  

i zdrajcom miecz kata  

Tak jak wtedy łączono ich we 

wspólnej mogile  

Tak teraz niech rosną w jedności i  

sile. 
                  (Autor nieznany)

                                          21 listopada (sobota)- Św. Cecylii 

W dniu patronki muzyków,  odbędzie się polsko-angielska msza św. o 16:30 oraz 

koncert o godz. 18:00. Wszystkich ulubieńców muzyki i śpiewu tak samo jak w 

roku ubiegłym - zapraszamy do wzięcia udziału w koncercie.  Serdecznie 

zapraszamy ! 

  

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Siewierz_pomnik_Pi%C5%82sudskiego_11.11.08.jpg&filetimestamp=20090411192748
http://www.polskamisjakatolicka.org/
http://www.polishcatholicmission.org/web/gallery/2008/massnov222008/index.html


 
Jego powrót (rozważania)     

Nie znamy ani dnia, ani godziny. To jest z pewnością prawda. Ani nie wiemy, jak powróci. Ale 

nie jest to ważne. Przyjście Boga nie jest związane żadnymi  terminami, nie podlega żadnym 

granicom - ani czasowym, ani przestrzennym, nie liczy się z żadnymi trudnościami czy 

przeciwnościami. Bóg po prostu przychodzi. 

Ma się ku końcowi, mówi Jezus. Gwiazdy będą spadać z nieba. Wtedy nastanie koniec świata. I 

wtedy?  Wtedy przyjdzie Syn Człowieczy z wielką mocą i w chwale na obłokach. I chociaż stanie 

się to niebawem, mówi Jezus, to jednak nikt nie zna ani dnia, ani godziny, kiedy to się wydarzy. 

Nawet Jezus. To musi zapewne coś znaczyć, ma nam coś powiedzieć. 

Na koniec roku kościelnego czytania w sposób jasny i dobitny przypominają nam, że Jezus jest 

nie tylko miły, i przyjemny. Potrafi też upominać, a nawet ostrzegać. Bądźcie czujni, mówi Jezus, 

ma się ku końcowi. Swiat nie jest wszystkim. Nawet wasze życie nie jest wszystkim, mówi Jezus, 

Bądźcie czujni. To znaczy: Wypatrujcie tego, co jeszcze przed wami. Wybiegajcie myślą 

naprzód. Tam może jest jeszcze coś. Tam z pewnością jest jeszcze coś. Syn Człowieczy przyjdzie. Świat się skończy.  

I wy, ludzie, tego doświadczycie. Jakkolwiek. Potem nastanie sąd, ocena życia każdego. Kto pełnił wolę Bożą i według niej 

żył? O tym rozstrzygnie Sędzia. Nie wiemy, co ostatecznie zadecyduje. Bóg jest sprawiedliwy, ale też miłosierny. Nie musimy 

się zamartwiać sądem Bożym. Możemy przecież pełnić wolę Bożą i cieszyć się na Jego wieczne królestwo. 

                                                                                        Szczęść Boże !      

                                                                                                         Fr. Kazimierz Abrahamczyk 

 

Sprzątanie obejścia Kościoła Św . Jana 

Ksiądz Kazimierz zaprasza wszystkich którzy zechcieliby pomóc w sprzątaniu (grabienie liści i zbieranie śmieci) obejścia 

Kościoła Św. Jana w dniu 12 grudnia (sobota) od godz. 9tej rano.   Na lunch przewidywana jest „pizza”. Zapraszamy chętnych! 

 

 

6 grudnia 2009 – Dla naszych Milusińskich- Św. Mikołaj   

Po mszy sw. , o godz. 15:00 w niedzielę 6 grudnia będzie miła niespodzianka dla 

najmłodszych naszych milusinskich - spotkanie ze Świętym Mikołajem. 

Zainteresowane mamy dzieci (poniżej 12 lat) prosimy o kontakt z Krystyną Zawada, 

tel. 756-0587.  

 

Tradycyjne Świąteczne Opłatki 
Tradycyjne polskie opłatki są już do nabycia. Możecie Państwo zakupić opłatki od Zofii Schmidt, paczka $2 (3 

opłatki). 

Spowiedź św. 
Można  przystąpić do spowiedzi św. w każdą sobotę o godz. 16:00 przed wieczorną mszą 

św. w kościele Św. Jana ( Lamar Ave.).  Wszystkich którzy nie mogą przyjść w tym 

terminie zachęcamy do osobistego ómówienie się z ktorymś z naszych księży, telefony 

podane są powyżej.  

 

Pasterka – 24 grudnia o godz. 21:00 
Tegoroczna Pasterka odbędzie się we czwartek, 24 grudnia o ogodz. 21:00 w kościele Our 

Lady of Perpetual Help przy ul. Poplar w Germantown. Zapraszamy do udziału!  

         

 

Msza w święto Bożego Narodzenia 12:30 (po południu) 
W dniu Bożego Narodzenia msza św. odbedzie się 25 grudnia (piątek) o godzinie 12:30 w 

kościele Św. Anny w Bartlett (Stage Road).  

Tym razem nie będzie spotkania po mszy św. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa ! 



27grudnia (niedziela) - Msza św. w kościele St. John i wspólny OPŁATEK 
Zapraszamy serdecznie wszystkich Państwa do uczestnictwa w polsko-amerykańsko-koreańskiej mszy św. w niedzielę, 27go 

grudnia o godz. 12:00 (w południe) w kościele St. John  (Lamar Ave).  

Bezpośrednio po mszy zapraszamy Państwa do podzielenia się tradycyjnym świątecznym opłatkiem  

a także do wspólnego śpiewania naszych pięknych świątecznych kolęd. Pamiętajmy również, że 

kolęda jako pieśń religijna śpiewana w okresie Bożego Narodzenia jest rodzajem i sposobem 

modlitwy...  
 27 grudnia jest to także uroczystość Św. Jana podczas której odbywa się tradycyjne poświęcenie 

wina. Prosimy o przyniesienie ciast, ciasteczek czy owoców na nasz wspólny poczęstunek. 

Serdecznie zapraszamy  !!!! 

 

Msza Św. & Powitanie Nowego Roku  – 2go stycznia (sobota)  
Zapraszamy serdecznie wszystkich Państwa do uczestnictwa w polskiej mszy św. w sobotę, 2go stycznia o godz. 18:30 w 

kościele St. John  (Lamar Ave.).  Bezpośrednio po mszy zapraszamy Państwa na wspólny poczęstunek w St. Jude Hall, a także 

do wspólnego śpiewania naszych pięknych świątecznych kolęd.   

Przypminamy, że uczestnicto w mszy wieczornej w sobote zwalnia z obowiazku mszy niedzielnej. Prosimy o przyniesienie 

deserów czy owoców na nasz wspólny wciąż świąteczny poczęstunek. Serdecznie zapraszamy  !!!! 

 

Tradycyjna „Kolęda”czyli Wizyta Duszpasterska 
Tych z Państwa którzy pragną otworzyć drzwi swojego domu i zaprosić naszych księży na 

tradycyją w okresie świąt Bożego Narodzenia  „Koledę” prosimy o telefoniczny kontakt 

bezpośrednio z ks. Kazimierzem, ks. Krzysztofem lub ks. Jackiem, telefony podane są 

powyżej. 

      
 

Pomoc w działalności kościelnej PMK 

Zachęcamy Państwa do zgłaszania swojej bezinteresownej pomocy do wszelkiej 

działalmości naszego polskiego kościoła - PMK. Potrzebujemy chętnych do 

zbiorowego śpiewu, zbierania tacy, czytań eucharystycznych, ministrantów oraz 

pomocy w zachrystii. Pamietajmy, talent który posiadamy pochodzi od Boga i Jemu 

należy się chwała za to w pracy, modlitwie i pieśni. 

Prosimy o zgłoszenia do Zofii Schmidt lub do księży Kazimierza, ks. Krzysztofa lub ks. Jacka. 

 

 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2009/10 roku 
Listopad Grudzień 

 

Styczeń 

14- msza św. ( Sw. Niepodległości) 

        21- św. Cecylii (koncert) 
6- Msza i Mikołaj dla najmłodszych 

24-Pasterka 

25-BN-msza św. 

27- Polsko-Amerykańsko-Koreańska msza św. 

2- polska msza –powitanie Nowego 

Roku  

9 – msza św. polska 

     

 

„Gdzie mieszka, choćby jeden Polak – tam jest Polska. 

Gdzie bije choć jedno polskie serce – tam jest Polska.„              ks. Piotr Kufliński 

__________________________________________________________________________________________________________ 
  

Sakramenty Święte  
 

Według Katechizmu Kościoła katolickiego "Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez 

Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których 

celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc 

w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją".   

Sakramenty święte przeznaczone są dla żywych i dla wierzących. W Kościele katolickim istnieje siedem 

sakramentów:  

  

http://www.polartcenter.com/PhotoGallery.asp?ProductCode=9070077


- chrzest (łac. baptismum)  

- bierzmowanie (s. zstąpienia Ducha Świętego) (confirmatio)  

- ucharystia (eucharistia)  

- pokuta (spowiedź, s. pojednania) (paenitentia)  

- namaszczenie chorych (unctio infirmorum)  

- kapłaństwo (sacri ordines)  

- małżeństwo (matrimonium)                                                                                     

  

Skuteczność sakramentów należy do dziedziny misterium. Jeżeli zostały udzielone 

zgodnie z rytuałem przez upoważnioną osobę, sakramenty są ważne "ex opere operato" 

(same w sobie, same przez się), czyli niezależnie od sprawiedliwości udzielającego 

(szafarza) i przyjmującego sakrament. Chrzest i bierzmowanie należą do sakramentów 

inicjacji chrześcijańskiej. Są przyjmowane tylko raz i wiążą się na ogół z narodzinami i 

wejściem w okres dojrzałości. Eucharystia - najważniejszy sakrament - jest znakiem 

pożywienia i wspólnoty; pokuta - misterium przebaczania grzechów, a namaszczenie 

chorych - misterium pomocy w chorobie. Kapłaństwo upoważnia chrześcijanina do 

wypełniania urzędu kapłańskiego, a małżeństwo upoważnia dwoje ludzi do założenia 

chrześcijańskiego związku małżeńskiego. Skutki 

sakramentów zależą jednak także od dyspozycji tego, kto je 

przyjmuje. 

Podział sakramentów 

 Sakramenty,  które można przyjąć raz w życiu, czyli niepowtarzalne (chrzest, bierzmowanie, 

małżeństwo, święcenia (potocznie kapłaństwo) i takie, które można przyjąć wiele razy, czyli 

powtarzalne (Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych).  

Sakramenty, które można przyjąć tylko w stanie łaski uświęcającej - tzw. sakramenty żywych 

(bierzmowanie, Eucharystia, namaszczenie chorych, święcenia (potocznie kapłaństwo), 

małżeństwo) i takie, które przyjmuje się dla zgładzenia grzechów - tzw. sakramenty umarłych 

(chrzest, pokuta).  

Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia), 

sakramenty uzdrowienia (pokuta, namaszczenie chorych), sakramenty w służbie komunii i 

posłania wiernych(święcenia (potocznie kapłaństwo), małżeństwo). 

 
   

7 DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO  

1. Dar Mądrości  

2. Dar Rozumu  

3. Dar Rady  

4. Dar Męstwa  

5. Dar Umiejętności  

6. Dar Pobożności  

7. Dar Bojaźni Bożej  

 

Dar mądrości - jest to oświecenie przez Ducha Świętego, dzięki któremu nasz umysł widzi 

nadzwyczaj jasno prawdy wiary i odczuwa głęboką radość z ich poznania.Dar rozumu - 

oświeca nas, rozlewając światło żywe, przenikliwe i nadzwyczajne, tłumaczące nam prawdy 

objawione i daje nam prawdziwe rozumienie słowa Bożego.Dar umiejętności - jest 

nadprzyrodzonym światłem Ducha Świętego, które wykazuje nam, jak godnymi zawierzenia i 

przyjęcia przez nas są prawdy wiary świętej nawet wtedy, gdy się posługujemy dowodami 

wziętymi z porządku przyrodzonego.Dar rady - jest światłem Ducha Świętego, przez które 

rozum praktyczny widzi i rozsądza w poszczególnych wypadkach, co należy czynić i jakich środków należy używać. 

Dar męstwa - usposabia nas, żebyśmy doznawali szczególnej mocy do zwyciężania pokus i innych przeszkód w życiu duchowym.         

Dar pobożności - wlewa w naszą duszę skłonność i łatwość w oddawaniu Bogu czci należnej Mu, jako naszemu Ojcu i napełnia nas 

synowską ufnością względem Niego. 

Dar bojaźni Bożej - pobudza nas do unikania grzechów przez bojaźń obrazy Boskiej, płynącą z dziecięcej czci dla Majestatu Bożego. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Torun_kosciol_sw_Jakuba_Zeslanie_Ducha_Sw.jpg

