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Księża:  Kazimierz Abrahamczyk,       Krzysztof Rusin,                      Jacek Kowal 
                  St. John Church, tel: 743-4551          IC Church, tel:  435-5342                  St. Ann Church, tel: 373-6011  

 
  Intencja dzisiejszej Mszy Św.  

 

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencjach: 

-  Za niedawno zmarłych Rodziców: Ś. P. Genowefę i  Tadeusza Słomińskich  

   oraz Stellę Szejko (Babcię Elżbiety Słomińskiej) 

-  Za Ś. P. Piotra Nikodemczuka w miesiąc po Jego nagłym odejściu.  

 
Boże, Ty nam nakazałeś miłować wszystkich ludzi jak braci i siostry, także tych, których śmierć 

zabrała z tej ziemi. Wszyscy bowiem żyjemy w Tobie, wszyscy zjednoczymy się z Tobą w jednej 

wierze i miłości. Dopomóż nam, miłosierny Boże, zawsze dążyć ku temu zjednoczeniu, z miłością pomagając naszym 

żyjącym braciom i siostrom radą i dobrym przykładem, a zmarłym modlitwą i zasługami płynącymi z naszych dobrych 

uczynków. Racz przyjąć tę modlitwę, a przez nieskończone Miłosierdzie Twoje, przez Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa, 

Twojego Syna, naszego Zbawiciela i Odkupiciela, Pana naszego. Amen. 

 

Pieśni na dziś (#Abba Ojcze):                                  Czytania na dziś: 

Wejście – Nie rzucim Chryste #548                           I - Z księgi Malachiasza  3:19-20    

Ofiarowanie – Pod Twą obronę #573                         II – Z Drugiego listu Pawła Apost. do  Tesaloniczan  3:7-12   

Komunia – Pan Jezus już się zbliża #122       Psalm: 98(97):5-6, 7-8,9 

Zakończenie – Króluj nam Chryste#538         Ewangelia: Wg. Św. Łukasza  21:5-19                     
                         My chcemy Boga #544 

 
"Wierzę w Świętych obcowanie" 
   J. Szczawiński 

Wierzę w Świętych obcowanie, 

w ścieżkę trudną nad wiecznością, 

wierzę w poza czas i pamięć 

sięgający wspólny Kościół 

 

 

Wierzę, że nie gaśnie w śmierci 

żadna myśl i czyn serdeczny, 

Ci, co odwołani wcześniej, 

nas wprowadzą w żywot wieczny. 

 

 

 

Święci, którym powierzono 

każdy krok nasz, każdy oddech, 

rzucą w chwale most zwodzony 

na łancuchach naszych modlitw...

 

Święto Niepodległości Polski 
Dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem w dziejach 

Europy, ale przede wszystkim w dziejach Polski. Po 123 latach niewoli 

narodowej i powstańczych zrywów wolnościowych Polska odzyskała 

niepodległość. Nadeszła upragniona wolność. Dnia 10 listopada 1918 r. 

do kraju powrócił Józef Piłsudski, od lipca 1917 r. internowany przez 

Niemców w Magdeburgu. 11 listopada Rada Regencyjna przekazała mu 

naczelne dowództwo polskich sił zbrojnych. W Warszawie rozpoczęło 

się, trwające już w innych miastach, rozbrajanie wojsk okupacyjnych.  

Dzień 11 listopada został ustanowiony - ustawą Sejmu Rzeczpospolitej 

Polskiej z 1937 r. - polskim świętem narodowym i pozostawał 

oficjalnie świętem państwowym RP do roku 1944. W roku 1945 komunistyczne władze PRL jako święto państwowe 

ustanowiły dzień 22 lipca. Święto Niepodległości, obchodzone w dniu 11 listopada, zostało przywrócone przez Sejm RP 

dopiero w roku 1989. W tym dniu Polska oddaje też hołd marszałkowi J. Piłsudskiemu, spoczywającemu w krypcie pod 

wieżą Srebrnych Dzwonów w podziemiach Katedry Wawelskiej. 
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Grupa Modlitewna 

 

Z inicjatywy Krystyny Zawada została zorganizowana Grupa Modlitewna.  Już dwukrotnie  odbyło 

się jej spotkanie w kaplicy Św. Joachima  w St. Ann Bartlett (Stage Rd. - mały kościół). Grupa ta 

będzie spotykać się w każdą 1 (pierwszą) i 3 (trzecią) niedzielę miesiaca na wspólnej modlitwie 

Różańcowej.  
Nie jest to zobowiązujące ale tylko zachęcenie do wspólnej modlitwy. Niezależnie od liczby 

chętnych - modlitwa będzie odprawiona. Będziemy modlić się  w różnych intencjach: za nasze rodziny, za nasze dzieci, 

wnuki, za chorych i cierpiących,  za tych , którzy stracili nadzieję  na lepsze jutro, za Kościoł Św. i za Ojczyznę  i również 

jeśli ktoś będzie miał specjalną  intencję  i tzw. "cichą" .  

W  tym miesiącu – listopadzie, będziemy modlić się za dusze naszych bliskich i za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

Prosimy księży Kazimierza, Krzysztofa i Jacka o błogosławienstwo dla tej grupy, abyśmy wytrwali w modlitwie. 
 

Koncert - Św. Cecylii – odwołany                   

Ks. Kazimierz odwołal koncert w kościele St. John ze względu na organizowany w dniu 18 

listopada przez wspólnotę koreańską  koncert pianistyczny w wykonaniu Hee-Ah Lee, dobrze 

znanej pianistki która posiada duży talent i tylko cztery palce. Zapraszamy wszystkich do 

udziału w koncercie Hee-Ah Lee, w kościele OLPH. Dokładne informacje znaleźć można w 

ulotce na ostatniej stronie biuletynu. 

Tradycyjne Świąteczne Opłatki 

Tradycyjne polskie świąteczne opłatki są już do nabycia. Możecie Państwo zakupić opłatki od Zofii Schmidt,  

$2 paczka (opakowanie zawiera 3 opłatki). 

5 grudnia  – Dla naszych Milusińskich- Św. Mikołaj 

Po mszy św. , o godz. 15:00 w niedzielę 5 grudnia w kościele Św. Jana będzie miła 

niespodzianka dla naszych milusinskich – wizyta  Świętego Mikołaja. Zainteresowanych 

rodziców dzieci (poniżej 12 lat) prosimy o kontakt z Krystyną Zawada, tel. 756-0587.  

„Sąsiedzka pomoc” - sprzątanie obejścia Kościoła Św. Jana 

Podobnie jak w roku ubiegłym ksiądz Kazimierz zaprasza wszystkich którzy zechcieliby pomóc w sprzątaniu 

obejścia Kościoła Św. Jana w dniu 11 grudnia (sobota) od godz. 9tej rano.   Pomoc polegać będzie na grabieniu 

liści i zbieraniu zgromadzonych śmieci. Ksiądz zapewnia napoje i lunch dla pracujących-zapraszamy chętnych! 

Spowiedź Świąteczna i Nabożeństwo Pokutne  

Do spowiedzi św. można  przystąpić w każdą sobotę o godz. 16:00 przed wieczorną mszą 

św. w kościele Św. Jana (Lamar Ave.).  Będzie również okazja do spowiedzi po mszy św. 

5go grudnia (Mikołaj).  

W piątek, 17go grudnia, o godz. 18:00 w kościele St. John (Lamar Ave.) odbędzie się 

nabożeństwo pokutne ze spowiedzią. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału. 

Wszystkich którzy nie mogą przyjść w tych terminach, zachęcamy do osobistego umówienia się z którymś z 

naszych księży, telefony podane są powyżej. 

 



24 grudnia - Pasterka – o godz. 21:00 

Tegoroczna Pasterka odbędzie się w piątek, 24 grudnia o ogodz. 21:00 w kaplicy Św. Joachima przy kościele 

St. Ann w Bartlett (mały kościół przy Stage Rd.). Zapraszamy serdecznie do udziału! 

25 grudnia -Msza w Święto Bożego Narodzenia 13:00 

W dniu Bożego Narodzenia msza św. odbedzie się 25 grudnia (sobota) o godzinie 13:00 w w kaplicy 

Św. Joachima przy kościele St. Ann w Bartlett (mały kościół przy Stage Rd.). Bezpośrednio po 

mszy świętej będzie okazja do podzielenia się tradycyjnym świątecznym opłatkiem - 

zapraszamy wszystkich na spotkanie przy kawie i cieście. Bardzo prosimy o przyniesienie 

domowych wypieków na wspólny stół.                                                                                       

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa ! 

Msza Św. na  Powitanie Nowego Roku  – 8go stycznia (sobota)  

Pierwsza polska mszy św. w nowym 2011 roku, - zapraszamy serdecznie wszystkich Państwa do 

uczestnictwa w sobotę, 8go stycznia o godz. 18:30 w kościele St. John  (Lamar 

Ave.). Bezpośrednio po mszy ( St. Jude Hall) zapraszamy Państwa na kawę i ciasto a także  do 

wspólnego śpiewania naszych pięknych świątecznych kolęd.                                                                                                          

Prosimy o przyniesienie ciast, deserów czy owoców na nasz wspólny poczęstunek. Serdecznie 

zapraszamy  !!!! 

Tradycyjna „Kolęda”czyli Wizyta Duszpasterska 

Osoby które pragną otworzyć drzwi swojego domu i zaprosić naszych księży na tradycyją w 

okresie świąt Bożego Narodzenia  „Koledę” prosimy o telefoniczne umówienie się bezpośrednio z 

ks. Kazimierzem, ks. Krzysztofem lub ks. Jackiem, telefony podane są powyżej.  

Otrzymywanie biuletynu PMK 

Doszła do nas informacja, ze niektórzy z Państwa nie otrzymują informacji przesyłanych drogą 

internetową i chcieliby otrzymywać biuletyny normalną drogą pocztową.  Prosimy wszystkie osoby 

które  chciałyby otrzymywać biuletyny i inne informacje poprzez pocztę o zgłoszenie tego do Zofii 

Schmidt lub któregoś z naszych księży. 

 

Ogłoszenia w Biuletynie 

Przypominamy Państwu, że istnieje możliwość  ogłoszeń reklamowych w naszym biuletynie. Aby zamieścić 

ogłoszenie prosimy o kontakt z Zofią Schmidt (372-5794).  

Zapraszamy wszystkich mających własne firmy do ogłaszania się w naszym biuletynie. 

 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2010/2011 roku 

 
Listopad Grudzień Styczeń Luty 

13- Msza  Św.  

(w j. polskim) 

18- Koncert -OLPH 

5-Mikołaj 

17- Nabożeństwo 

24- Pasterka 

        25- Boże Narodzenie  

8- Msza  Św.  

(w j. polskim)  

 

12- Msza  Św.  

(w j. polskim)  

 

 

 


