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Księża:      Kazimierz Abrahamczyk,           Robert Szczechura,                       
                      St. John Church, tel: (901) 743-4551          IC Church, tel:  (901) 435-5342              

 
  Intencje dzisiejszej Mszy Św.   

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w poniższych intencjach –  
 

 za ŚP.- Karola Kamińskiego – w zbliżającą się czwartą  rocznicę Jego śmierci 
 

Boże, który nam rozkazałeś miłować wszystkich ludzi jak braci i siostry, a nie zniosłeś tego rozkazu  

i względem tych, których śmierć z tej ziemi zabrała, wszyscy bowiem żyjemy w Tobie, wszyscy 

kiedyś połączymy się wspólną wiarą i miłością Twoją i wszyscy w Tobie zjednoczymy. Amen.  

 

Pieśni na dziś (# w Abba Ojcze):                                 Czytania na dziś (32 niedziela zwykła, Rok B): 

Wejście– Pod Twą obronę  #573     I - Z Księgi Królewskiej  17:10 - 16  

Ofiarowanie– Nie rzucim Chryste  #548    II – Z listu do  Hebrajczyków 9:24-28 

Komunia – Pan Jezus już się zbliża  #122               Psalm: Ps 146(145)  

Dziękczynienie- Cóż Ci Jezu damy  #68    Ewangelia: Wg. Św. Marka  12:38-44  

Wyjście – My chcemy Boga   #544 

Święto Niepodległości 

W XVIII w. silna niegdyś Rzeczpospolita zaczęła się chylić ku upadkowi 

co doprowadziło do trzech rozbiorów Polski, ostatni trzeci rozbiór trwał od 

roku 1975, przez 123 lata, aż do 1918 roku kiedy to , 11 listopada, Rada 

Regencyjna (organ sprawujący władzę nad Królestwem Polskim) 

przekazała władzę nad wojskiem, Józefowi Piłsudzkiemu, który dzień 

wcześniej powrócił z internowania w Magdeburgu, a w trzy dni później 

rozwiązała się, przekazując mu pełną władzę ustanowiając go 

Naczelnikiem Państwa. Powstała Druga Rzeczpospolita. 

Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy 

dopiero w 1937 roku. W latach 1939-44 podczas okupacji hitlerowskiej 

oraz w okresie od 1945 do 1989 roku, w czasie rządów komunistycznych 

obchodzenie święta 11 listopada było zakazane. Dopiero w roku 1989, ustawą Sejmu, przywrócono obchody tego 

święta, od tego roku Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowym a dzień 11 listopada jest 

dniem wolnym od pracy.  Święto obchodzone jest w całym kraju lecz najważniejsze obchody odbywają się w 

Warszawie na placu Józefa Piłsudzkiego pod Grobem Nieznanego Żołnierza.  
 

Modlitwa za Ojczyznę Księdza Piotra Skargi 

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a 

za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie 

naszej, by Tobie zawsze wierna - chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a syny swe 

wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący, wieczny Boże, wzbudź w nas szeroką i 

głęboką miłość ku braciom i najmilszej matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi 

Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.  

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy naszego kraju sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie 

powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.  

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen 
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24 listopada (sobota) - Koncert - Św. Cecylii  
Jeszcze nie jest za późno zgłoś  się na nasz kolejny w listopadowy koncert muzyczny –  

24 listopada, sobota  o godz. 16:30, bezpośrednio po mszy św.  Jak w latach ubiegłych 

zapraszamy wszystkich muzyków do wzięcia udziału oraz chętnych do słuchania 

występów.  Prosimy o jak najszybsze zgłoszenia bezpośrednio do ks. Kazimierza lub   

Z. Schmidt.   Serdecznie zapraszamy !!! 

 

Coroczna Zbiórka Żywności 

Zbliżamy sie do okresu Święta Dziękczczynienia i okresu świąt Bożego Narodzenia –  

Ks. Kazimierz oraz kościół St. John zwraca się z prośbą o pomoc w zbiórce żywności dla 

potrzebujących okolicznych rodzin. Prosimy o przyniesienie niepsujacych się artykułów 

spożywczych (puszki, makaron, zupy). Donacje pieniężne również będą mile na zakupy poprzez 

organizacje  MIFA  & Food Bank. Na ołtarzu umieszczone są kosze przeznaczone na umieszczanie  

przyniesionych pokarmów.  Serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie ! 

 

Opłatek 

Jak co roku można zakupić opłatek, 1koperta (3 szt.), w cenie 2$. Prosimy o kontakt z Zofią 

Schmidt (372-5794). 

Druga Taca 

Jak zapowiedzieliśmy w poprzednim biuletynie  przez dwie kolejne msze św. zbierana bedzie 

druga taca.  Z góry serdecznie dziękujemy za zrozumienie i datki........Bóg zapłać !!! 

Msza Św. 9go grudnia (oraz Mikołaj) 
Po mszy św. , o godz. 13:30 w niedzielę 9 grudnia będzie miła niespodzianka dla najmłodszych naszych 

milusinskich - spotkanie ze Świętym Mikołajem. Zainteresowanych rodziców dzieci – jeśli nie jesteście 

wpisani na listę Polskiej Misji Katolickiej  prosimy o kontakt z Zofią Schmidt, tel. 372-5794.  
 

Sprzątanie obejścia Kościoła Św . Jana 

Ksiądz Kazimierz zachęca wszystkich którzy zechcieliby pomóc w sprzątaniu obejścia 

Kościoła Św. Jana  (grabienie liści i zbieranie śmieci), w dniu 8 grudnia (sobota) od 

godz. 9tej rano.  W razie deszczu sprzątanie przesunięte będzie na tydzień później, 15go. Na lunch 

przewidywana jest „pizza”. Zapraszamy chętnych! 
 

 Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na mszy w październiku wynosiła $186.  Comiesięczna opłata za kościół wynosi $100.  Bardzo 

wszystkim serdecznie dziękujemy za obecność oraz wsparcie finansowe. 

 

Lista Polskiej Misji Katolickiej 

Członkowstwo w Polskiej Misji Katolickiej nie jest obowiązkowe oraz nie wymagane, nie istnieją żadne składki 

członkowskie czy też wpisowe. Wszyscy zawsze są mile widziani na naszych mszach świętych czy też innych 

organizowanych uroczystościach.  Niemniej jednak czasami potrzebny nam jest kontakt z Państwem w celu 

przekazania koniecznych informacji.  Mamy dwie drogi wpisu poprzez internet lub tradycyjnie poprzez wypełnienie 

formularza. Zachęcamy Państwa do wpisu do PMK lub uzupełnienia wiadomości jeśli kontakt uległ zmianie (adres 

czy telefon). Dziekujemy Serdecznie ! 

 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2012 roku 

Grudzień Styczeń Luty 

9- Msza Sw.& Mikołaj 

24- Pasterka (?) 

25- Boże Narodzenie 

?? - Opłatek 

13- Msza Św. (j. polski) 10- Msza Św. (j. polski)-  

Dokładny rozkład mszy św. w czasie świąt Bożego Narodzenia będzie podany w następnym biuletynie.           

 


