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Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze): 

Wejście: Zawitaj Matko różańca #749 

Ofiarowanie: Być Bliżej Ciebie chcę #506 

Komunia: Panie dobry jak chleb #117 

Dziękczynienie: Wszystko Tobie oddać #159 

Wyjście: Z dawna Polski # 751 

 

Czytania na dziś: 
I –Z Księgi proroka Izajasza (Iz 25, 6-10a) 

II – Z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian 

(Flp 4, 12-14. 19-20) 

Psalm: Po wieczne czasy zamieszkam u Pana. 
Ewangelia: Słowa Ewangelii według Świętego 

Mateusza (Mt 22, 1-14) 

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

poniższych intencjach: 

- Za duszę ŚP. Piotra 

Nikodemczuka, w 10tą 

rocznicę Jego śmierci. 

Spraw, prosimy Cię, Panie, 

aby dusza Twojego sługi 

Piotra, którego rocznicę 

śmierci obchodzimy, 

otrzymała przebaczenie  

i wieczny odpoczynek. Boże, miłosierny Panie, daj 

duszy Piotra miejsce w niebie, błogosławiony pokój 

i jasność Twojego światła. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

„ Słudzy wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: 

złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami”.…” 

 

                                     Czy chcę ucztować z Panem? (Ks. J. Mastalski) 
Przed wielu laty w Szwecji został nakręcony film pt. Cena życia. 

Główna bohaterka, młoda kobieta, matka trojga małych dzieci, 

zaczyna nagle odczuwać ogromne problemy ze wzrokiem. Lekarze 

stwierdzają guza. Pacjentka poddaje się kilku bolesnym operacjom. 

Jednak pod koniec tych zabiegów ma już świadomość, że musi 

umrzeć. Naznaczona śmiercią, – choć niewierząca – prosi księdza 

do siebie. Duchowny czyta jej fragment Listu do Koryntian: „Teraz 

widzimy jakby w zwierciadle, niejasno, potem zaś zobaczymy 

twarzą w twarz” (1 Kor 13). I nagle ciężko chora potakuje, mówiąc: 

„Tak to prawda. Długo widziałam świat tylko w zwierciadle moich 

nadziei i moich pragnień. Żyłam jakby oddzielona od samej siebie. 

Teraz odczuwam coś z tego «twarzą w twarz»”. 

Choć niewierząca, to jednak rozumiejąca błędy swojego życia bohaterka wspomnianego filmu powinna każdego z nas 

zaniepokoić. Czyż aż do łoża śmierci trzeba czekać, aby zrozumieć istotę szczęścia i ustawienia odpowiedniej 

hierarchii wartości? Dzisiejsza Ewangelia podpowiada pewne rozwiązania! 

Najpierw negatywny przykład ludzi, którzy nie skorzystali z zaproszenia, uczy współczesnego człowieka zachowań 

egocentrycznych. Okazuje się, że można odmówić nawet królowi. Można zlekceważyć zaproszenie wystosowane z 

miłością, aby cieszyć się spotkanym szczęściem wspólnie z całą rodziną. Doszukując się w tej postawie głębszego 

sensu, każdy odkrywa postawę wobec Boga. Człowiek, jako istota wolna może nie przyjąć zaproszenia Boga do 

wspólnego przebywania. Iluż wierzących zostało dziś w domu, bowiem ważniejsze sprawy przesłoniły spotkanie z 

Panem. Najczęściej wykręcamy się brakiem czasu albo ochoty na uczestnictwo w Mszy Świętej. Zaproszeni goście 

bez „zmrużenia oka”, pewnie ze spokojnym sumieniem wybrali się do swoich obowiązków. Ewangelista zapisał po 

prostu: „nie chcieli przyjść” (Mt 22). Czyż, zatem pierwszym wskazaniem w dzisiejszej perykopie nie jest wezwanie 

do inicjatywy?! Każdemu z nas musi się chcieć włożyć wysiłek w spotkanie z Bogiem. Pomyślmy, jaka jest postawa 

nas samych, którzy dziś przyszliśmy do kościoła? Zapytajmy siebie, czy chcieliśmy przyjść. A może musieliśmy 

przyjść, bo tak wypada, bo trzeba dać przykład, bo przymusił ktoś z domowników! 

Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński mawiał przed laty: „Istnieje nie tylko łaska sytości, ale i łaska głodu, bo ona 

przywraca nam uczucie wdzięczności za chleb”. Jeśli rzeczywiście chcemy odnaleźć drogę na ową ewangeliczną 

ucztę, to musimy odczuwać ciągły niedosyt przebywania z Bogiem. Niedzielna Msza Święta powinna być przeżyciem, 

radością, napełnianiem się łaską. To oczywiście kosztuje, bowiem wymaga od każdego weryfikacji pragnień i 

wyborów, wymaga zmiany stylu życia. I tu wracamy do słów papieża cytowanych na początku. Człowiek jest 

powołany do niesienia krzyża, który jednak w końcowym rozrachunku jest zwycięstwem. 

http://www.polishcatholicmission.org/


 

W tym miejscu dochodzimy do jeszcze jednego ważnego przesłania dzisiejszej Ewangelii. Brak odpowiedzi na Boże 

zaproszenie niesie ze sobą określone konsekwencje. Jeśli nawet ktoś chce oszukać Boga i udawać człowieka 

odpowiadającego na zaproszenie Króla, to wcześniej czy później otrzyma zapłatę za swoją dwulicowość. Mówi Jezus: 

„Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów” (Mt 22,13). 

Za tydzień kolejna Eucharystia. Jaką przyjmę postawę? Czy będzie we mnie więcej chęci, więcej ofiary w 

zaangażowaniu się w tę ucztę? Niech odpowiedzi zabrzmią w naszych sercach!  

 

 

Msza św. 1go Listopada (niedziela) 
Nasza tradycyjna 1-szo listopadowa msza św. poświęcona pamięci naszych bliskich zmarłych 

celebrowana będzie w niedzielę, dnia 1 listopada o godz. 18: 30 w kościele Nativity, Bartlett.  

Poprzez płonący ogień połączymy się z Naszymi Rodzinami. Świeczki będą zapewnione dla 

każdego, natomiast prosimy o przygotowanie karteczek z wyraźnie napisanym (najlepiej 

wydrukowanym) imieniem osoby (czy osób), w których intencji świeczkę będziecie Państwo 

zapalać. Wieczny ogień, symbol światłości i pojednania z Naszymi Najbliższymi będzie nam 

towarzyszył aż do zakończenia mszy św. Zachęcamy do uczestnictwa! 
 

 

 

Msza św. w listopadzie (8go) 
Nasza comiesięczna w języku polskim odbędzie się 8go listopada w kościele Nativity (Bartlett), jak zawsze o godzinie 

12:30.  

Zachęcamy do uczestnictwa w naszych comiesięcznych mszach! 

 

 
                 

                     „Październik miesiącem Różańca Świętego 

 
"Różaniec jest zawsze moją ulubioną modlitwą" 

- Jan Paweł II 
Zwycięstwo Maryi 

7 października wspominaliśmy Matkę Bożą Różańcową. Uroczystość tę ustanowiono na 

pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, odniesionego pod 

Lepanto (nad Zatoką Koryncką) 7 października 1571 r. Sułtan turecki Selim II chciał podbić 

całą Europę. Ówczesny Papież św. Pius V, gorący czciciel Matki Bożej, na wieść o 

zbliżającej się wojnie ze łzami w oczach zaczął zanosić żarliwe modlitwy do Maryi. Doznał 

niezwykłej wizji, po której zarządził wielką błagalną modlitwę różańcową. Żołnierze 

przystępowali do sakramentów i przygotowywali się do bitwy przez trzydniowy post i 

modlitwę różańcową. Hasłem do walki były słowa "Królowa Różańca Świętego", a na 

sztandarze zawieszono różaniec. 

I zwyciężyła armia pod sztandarem Maryi. Zaledwie po czterech godzinach walki zatopiono sześćdziesiąt galer wroga, 

zdobyto połowę okrętów tureckich, uwolniono dwanaście tysięcy chrześcijańskich galerników. Pius V, świadom, 

komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, ustanowił dzień 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej. Od 

tego czasu październik jest miesiącem różańcowym. Również dziś dzięki naszej modlitwie różańcowej Maryja chce 

dokonywać wielkich zwycięstw nad złem! Na swych pomocników wybiera każdego z nas, również Ciebie!       

 

Jak paciorki różańca przesuwają się chwile … nasze smutki, radości i troski … 

A Ty Bogu je zanieś, połączone w różaniec ….Święta Panno Maryjo pełna łaski… 

 

 
 

                                        Kącik Finansowy  
Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $354. Comiesięczna opłata za kościół wynosi 

$150. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.  Bóg Zapłać! 

 

      
 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2020 roku (w j. polskim) 

Listopad Grudzień Styczeń 2021 

1 – Święto Zmarłych (18:30)  

8 – Msza Św. (12:30) 

13 – Msza Św. (12:30) 

 Mikołaj po mszy 

25 – Boże Narodzenie (12:30) 

 

13 – Msza Św. (12:30) 

  

 

 
 



Teksty pieśni na dzisiejszą mszę:  
 

Wejście   

 

Zawitaj, Matko Różańca Świętego 

1. Zawitaj, Matko Różańca świętego, 

Przybytku Boga, w Trójcy jedynego. 

Ucieczko nasza, ucieczko nasza, w życia 

doczesności, 

O cedrze czystości! 

2. Najozdobniejsza Różdżko ogrodowa, 

Najprzyjemniejsza Różdżko Aronowa. 

Wonność balsamu, wonność balsamu, balsam 

przechodząca. 

Matko kochająca! 

3. Niczym są dla nas wszystkie ziemskie 

rzeczy, 

Gdyż duszy naszej żadna nie uleczy. 

Lecz życie łaski, lecz życie łaski, daje nam 

Królowa. 

Matka Różańcowa! 

4. O, jakże miłe, słodkie są wyrazy, 

Które śpiewamy sto pięćdziesiąt razy. 

W tych tajemnicach, w tych tajemnicach, róża się 

rozwija. Jezus i Maryja!    

 

 Ofiarowanie 

Być bliżej Ciebie chcę 
 

1. Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój, 

Z Tobą przez życie lżej nieść krzyża znój. 

Ty w sercu moim trwasz, 

Z miłością Stwórcy ziem 

Tulisz w ojcowski płaszcz, chroniąc mnie w nim. 

 

2. Być bliżej Ciebie chcę na każdy dzień, 

Za Tobą życiem swym iść, jako cień. 

Daj tylko, Boże dusz, 

Obecność Twoją czuć, 

Myśl moją pośród burz na Ciebie zwróć. 

 

3. Choć jak wędrowiec sam idę przez noc, 

W Tobie niech siłę mam i w Tobie moc, 

Gdy czuwam i wśród snu, 

Czy słońce jest, czy mrok 

Niechaj mnie strzeże Twój, o Panie, wzrok. 

 

4. Być bliżej Ciebie chcę i w śmierci czas, 

Gdy mnie już będzie krył grobowy głaz. 

Być bliżej Ciebie chcę 

To me pragnienie czuj, 

Bom ja jest dziecię Twe, Tyś Ojciec mój. 

 

5. Promieniem słońca Bóg, odblaskiem zórz.  

Po nocy krętych dróg i strasznych snów.  

Przyjm Panie wdzięczny śpiew, za Twoje Ciało, 

Krew, 

Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój.       

  

Komunia  

Panie dobry jak chleb 

 

Ref.: Panie dobry jak chleb,  

Bądź uwielbiony od swego Kościoła,  

Bo Tyś do końca nas umiłował,  

Do końca nas umiłował.  

1.Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie 

Byśmy do nieba w drodze nie ustali.  

Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię  

Dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali.  

Ref. 

2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,  

Bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.  

Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,  

A Chleb Komunią dla spragnionych Ciebie.  

Ref. 

3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi,  

Jeśli spełnimy, co nam przykazałeś. 

Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy?  

Tyś naszym życiem i oczekiwaniem.  

Ref. 

4. Tyś za nas życie swe na krzyżu oddał,  

A w znaku chleba z nami pozostałeś.  

I dla nas zawsze masz otwarte serce, 

Bo Ty do końca nas umiłowałeś.    

Ref. 

 

Dziękczynienie 

Wszystko Tobie oddać pragnę 
 

1. Wszystko Tobie oddać pragnę     

I dla Ciebie tylko żyć!            

Chcę Cię Jezu kochać wiernie       

Dzieckiem Twoim zawsze być!        

 

Ref.:  

Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć, 

Serce moje, duszę moją, Panie Jezu weź!  

 

2. Wszystko Tobie oddać pragnę 

Od najmłodszych moich lat. 

Pomóż Jezu by mnie nie zwiódł 

Pokusami swymi świat.  

Ref.:  
3. Wszystko Tobie oddać pragnę, 

W duszy czuję święty żar. 

To Ty dajesz dziecku swemu 

Twojej łaski Boży dar. 

Ref. 

  

Wyjście:  

Z dawna Polski Tyś Królową  

 

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! 

Ty za nami przemów słowo, Maryjo! 

Ociemniałym podaj rękę, 

Niewytrwałym skracaj mękę, 

Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo! 

 

Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo! 

Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo! 

Przez Twego Syna konanie 

Uproś sercom zmartwychwstanie, 

W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo! 

 

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! 

Ty za nami przemów słowo, Maryjo! 

Miej w opiece naród cały, 

Który żyje dla Twej chwały, 

Niech rozwija się wspaniały, Maryjo! 
 


