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Church of Incarnation, tel: (901) 853-7468 Church of Nativity, tel: (901)  373-1261 

 

Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze): 
 

Wejście: Boże Coś Polskę # 499 

Ofiarowanie: Ja wiem w kogo ja wierzę #83 

Komunia: Pobłogosław Jezu Drogi  #210 

Dziękczynienie: Z dawna Polski #751 

Wyjście:  Nie Rzucim Chryste #548 

Czytania na dziś: 

I- Z Pierwszej Księgi Królewskiej (1 Krl 17, 10-16)   

II- Z Listu do Hebrajczyków (Hbr 9, 24-28) 

Ps. Ref: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego. 

Ewangelia: Według św. Marka (Mk 12, 38-44) 

Intencje dzisiejszej Mszy św. 
Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w 

intencji: 

- ŚP. Karola Kamińskiego w zbliżającą się dziesiątą  

rocznicę śmierci.  
 

Boże, miłosierny Panie, 

obchodząc rocznicę śmierci 

Twojego sługi Karola, prosimy 

Cię, abyś jego duszy dał miejsce 

w niebie, błogosławiony pokój i 

jasność Twojego światła.  

Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Amen.  
 

 

 

„ Błogosławieni ubodzy w duchu, 

albowiem do nich należy 

królestwo niebieskie.”  
 

 
 

Uboga Wdowa 
„Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, 

którzy kładli do skarbony.” (Mk 12,43) 

Potrafimy być posłuszni Bogu, bo ufając, jesteśmy 

gotowi tracić... 

 

Dlaczego uboga wdowa wrzuciła do skarbony wszystko, co miała na utrzymanie? Życie z Bogiem sprawdzane 

jest przez sytuację straty. To właśnie wtedy odsłania się miara mojej ufności i posłuszeństwa. Wdowa z Sarepty, 

choć była poganką, potrafiła zaufać słowu proroka o dzbanie mąki, który się nie wyczerpie i baryłce oliwy, która 

się nie opróżni, a potem przez trzy lata żyła tą obietnicą, doświadczając Bożej obfitości w czasie klęski głodu. 

Nie znamy wdowy z Ewangelii. Może słyszała, jak Jezus mówił: „Dawajcie, a będzie wam dane" i zaufała Mu. 

Jedno jest pewne: zaufała bezgranicznie Bogu. Uwierzyła w Boże obietnice. 

Ale ufność to nie wszystko. Zaufanie do Boga tworzy wewnętrzną przestrzeń, w której potrafimy rozpoznać 

Boży głos. Potrafimy być posłuszni Bogu, bo ufając, jesteśmy gotowi tracić. Jeśli nie ufam, że moje życie jest 

naprawdę w Bożych rękach i moje dobra są Bożym darem, to lęk o stratę zagłuszy Boże słowo. Nie rozpoznam, 

jak konkretnie w życiu prowadzi mnie Bóg. I nie doświadczę cudu Jego opieki. 
 

Zaprzyjaźniona pielęgniarka rozpoznała, że Bóg zaprasza ją do zakonu. Powstał dylemat, bo miała pod opieką 

starszego ojca, była jedynaczką, a ojciec - wdowcem. Poszła jednak za Bożym wezwaniem. Tymczasem taty 

świat się zawalił. Przy córce pielęgniarce miał zabezpieczoną starość, a teraz... zbuntował się przeciwko córce, 

zakonowi, Panu Bogu, oskarżając wszystkich o zatwardziałość serca i złe intencje. Ta wewnętrzna burza, którą 

przeżywał, nagle odsłoniła w nim ukryty i niezauważony świat. Po jakimś czasie jednak odkrył swoje drugie dno 

- by jednak przebaczyć. Pojednawszy się z Bogiem, stał się znowu zdolny do miłości, zakochał się i ponownie 

ożenił. Do klaszoru jeździł odwiedzać córkę razem ze swoją żoną. A córka, która po ludzku straciła swego ojca, 

odzyskała go na nowo, ale przemienionego.  Ojciec Paweł 

http://www.polishcatholicmission.org/


 

                        100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości 
 

2018 to Rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
Polska zniknęła z mapy Europy i świata w 1795 roku gdy Rosja, Prusy i Austria dokonały 

trzeciego rozbioru Polski. Dopiero I wojna światowa dała ojczyźnie szansę na walkę o 

niepodległość. 11 listopada 1918 r., po 123 latach od rozbiorów Polska odzyskała 

wolność.  

Czy ta data to tylko symbol? Co wydarzyło się 11 listopada? Odzyskiwanie przez Polskę 

niepodległości było procesem stopniowym, a wybór 11 listopada był nieprzypadkowy.  

11 listopada 1918 po kapitulacji Niemiec na froncie zachodnim zakończyła się I wojna 

światowa. Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości dopiero ustawą z 23 

kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości i do czasu wybuchu 

II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy – w roku 1937 i 1938. 
 

11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków - Państwo Polskie narodziło 

się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach 

niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po 

wielkich powstaniach, wolna Polska 

powróciła na mapę świata" - czytamy w 

uchwale Sejmu ustanawiającej 2018 r. Rokiem Jubileuszu 100-lecia 

odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jak podkreślono w 

dokumencie, to dzięki tym, którzy pozostali nieugięci, nasz Naród 

wyszedł zwycięsko z dziejowej próby. "Odzyskanie niepodległości 

dokonało się poprzez walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa nie tylko 

na polach bitew, ale i w codziennych zmaganiach o zachowanie 

duchowej i materialnej substancji narodowej oraz w codziennym trwaniu 

polskich rodzin" - głosi uchwała. Sejm wyraził też nadzieję, że wzorem 

Ojców Niepodległości - Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, 

Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i 

Ignacego Daszyńskiego - Polacy porzucą spory, by wspólnie świętować 

ten radosny Jubileusz w jedności i pojednaniu. 

 

11 Listopada W szarych mundurach, w jesiennym błocie i spadających 

liściach, przynieśli wolność. Na czele z wodzem, Marszałkiem Józefem. 

Po latach walki, latach niewoli, spadły kajdany z granic Ojczyzny.  

I zaszumiała biało- czerwona, na znak zwycięstwa, na znak chwały. 

Jesteś już wolna i niepodległa!  Znów będziesz piękna i sprawiedliwa! – Anna Rodak 

 

 

Msza św. w Grudniu (9go) 
Nasza comiesięczna w języku polskim odbędzie się 9go grudnia w kościele Nativity (Bartlett), godz. 12:30.  

Zachęcamy do uczestnictwa !!! 

 
Święto Dziękczynienia - Thanksgiving 

Życzymy spokojnego, rodzinnego i udanego Święta Dziękczynienia, pełnego radości, 

wdzięczności i ciepła. Życzymy wszystkim Cudownej, ciepłej rodzinnej atmosfery przy 

świątecznym stole. Otwartych serc,  harmonii, miłości, radości i wdzięczności oraz smacznego indyka !!! 

Kącik Finansowy 
Ofiara zebrana na każdej mszy św. pomaga nam w utrzymaniu PMK oraz naszych 

spotkań – zakupie kawy, napojow, obrusow, sztućców, talerzyków itp. Październikowa 

taca wynosiła $262. Comiesięczna opłata za kościół wynosi $100.00.  Serdecznie 

dziekujemy wszystkim ofiarodawcom - Bóg Zapłać! 

 

 
 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2018 roku (w j. polskim) 

 
Grudzień Styczeń Luty 

9 - Msza  Św. (12:30) & Mikołaj  

25 – Boże Narodzenie -Msza  Św. 

(9:00 AM) kościół Nativity 

 13 – Msza  Św. (12:30) 

 

10 – Msza  Św. (12:30)  

 

Przypominamy państwu o konieczności wpisu na listę e-mailową PMK, na stronie Internetowej PMK w celu 

otrzymywania informacji o mszach i innych wydarzeniach. Prosimy rownież o uaktualnienie adresów 

pocztowych i telefonów. Dziekujemy ! 


