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Ks. Jacek Kowal
Church of Nativity, tel: (901) 373-1261

Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze):
Wejście: Nie Rzucim Chryste #548
Ofiarowanie: Panie mój, cóż Ci oddać mogę #119
Komunia: Jeden chleb, co zmienia się #84
Dziękczynienie: Z dawna Polski #751
Wyjście: Boże cos Polskę #499
Czytania na dziś:
I –Z Księgi Mądrości (Mdr 6,12-16)
II – Z Listu Świętego Pawła Apostoła do
Teselasoniczan (Tes 4,13-18)
Psalm: Ciebie, mój Boże, pragnie dusza moja.
Ewangelia: Słowa Ewangelii według Świętego
Mateusza (Mt 25,1-13)

Ks. Robert Szczechura
Cathedral of the IC, tel: (901) 725-2700

Intencje dzisiejszej Mszy św.
Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w poniższych
intencjach:
- Za duszę ŚP. Karola
Kamińskiego, w 12tą rocznicę
Jego śmierci.
- Za duszę ŚP. Pawła Bis
Boże, miłosierny Panie, daj
duszom sług Twoich miejsce w
niebie, błogosławiony pokój
i jasność Twojego światła.
Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusza Twojego sługi,
Karola oraz Pawła, których rocznicę śmierci
obchodzimy, otrzymały przebaczenie i wieczny
odpoczynek. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

„ Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie,
Syn Człowieczy przyjdzie…”

Święto Narodowe – Historia 11 listopada
Data 11 listopada 1918 roku, choć tak mocno zakorzeniona w
świadomości Polaków, jako dzień, w którym Polska odzyskała
niepodległość jest datą symboliczną W tym dniu państwo
polskie, jako twór terytorialno-prawny jeszcze nie istniało.
Jednak to właśnie ten dzień po kilku latach ustalony został przez
Sejm za święto narodowe - jako dzień powstania II
Rzeczypospolitej Polskiej.
Każde z tych działań, niezależnie od reprezentowanych
poglądów politycznych czy różnej drogi osiągnięcia celu,
torowało drogę do zrzucenia pęt niewoli. Weterani Powstania
Styczniowego, zesłańcy, którzy po latach wracali z Sybiru
podtrzymywali ducha walki o wolność, zaszczepiali swoim
wnukom sen o wolnej Polsce. Gdy nadarzyła się okazja młodzi
Polacy znów chwycili za broń. Gdy w 1918 roku wojna miała się ku końcowi mocarstwa wiedziały już, jak
wielką determinacją wykazują się Polacy walczący o wolność.
Na ziemiach polskich ścierały się orientacja powstańcza, popierająca zbrojny czyn Józefa Piłsudskiego i
prorosyjska orientacja Narodowej Demokracji, formułująca hasła legalnej walki z rosyjskim systemem rządów,
ale przede wszystkim z odwiecznym wrogiem Polski - Niemcami. Przedstawiciele obu orientacji obecni w
życiu społecznym prowadzili ze sobą walkę o czołową pozycję w samorządach i organach władzy. W miastach
i regionach spontanicznie powstawały różne niepodległościowe organy władzy na bazie istniejących lokalnych
stronnictw, partii politycznych, lub organizacji wojskowych. Latem 1918 roku było już pewne, że państwa
centralne wojnę przegrają. Ludność Niemiec i Austro-Węgier miała dość wojny i w obaleniu swych
monarchistycznych reżimów upatrywała uzyskanie pokoju.
W Rosji szalała rewolucja, okupujące Polskę Niemcy i Austria były bliskie przegranej. W styczniu roku rząd
radziecki anulował wszystkie układy rozbiorowe Polski przez Rosję. Na skutek polskich zabiegów prezydent
Stanów Zjednoczonych Wilson przedstawił 14-punktowy program powojennego ładu w Europie, w którym
postulował także utworzenie niezawisłego państwa Polskiego z dostępem do morza. Także Wielka Brytania,
Francja i Włochy na konferencji w Wersalu w czerwcu 1918 roku opowiedziały się za utworzeniem

niepodległego państwa polskiego. Szanse na niepodległe państwo polskie stawały się coraz bardziej realne. W
październiku 1918 roku, w wyniku klęsk na Bałkanach, nastąpił rozpad
Austro-Węgier.
Żołnierze wielonarodowego państwa związkowego po prostu rozeszli się
do swych domów. W Wiedniu polscy posłowie do parlamentu
austriackiego w Wiedniu, na czele, których stanął Wincenty Witos,
zorganizowali Polską Komisję Likwidacyjną. W trzy dni później objęła
ona niepodzielną władzę w wolnym od Austriaków Krakowie. Wcześniej,
w nocy z 6 na 7 listopada 1918 roku w Lublinie powstał Tymczasowy
Rząd Ludowy Republiki Polskiej, w którym stanowisko premiera i
ministra spraw zagranicznych objął Ignacy Daszyński. W wydanym 7
listopada manifeście rząd proklamował utworzenie Polskiej Republiki Ludowej.
Wieczorem specjalnym pociągiem, złożonym z parowozu i wagonu-salonki I klasy, Piłsudski wraz z
Kazimierzem Sosnkowskim, przewiezieni zostali pod eskortą do Warszawy. Przyjazd Piłsudskiego wywołał
entuzjazm w mieście, gdyż jego pobyt w twierdzy magdeburskiej urósł w oczach społeczeństwa polskiego do
symbolu niezłomnej walki z zaborcami. Już w nocy rozpoczęło się rozbrajanie warszawskiego garnizonu
niemieckiego. 11 Listopada 1918 roku podpisany został w Compiegne traktat pokojowy między Francją a
Niemcami, kończący I wojnę światową. Stacjonującym w Warszawie niemieckim władzom wojskowym Józef
Piłsudski zaproponował, by po prostu złożyły broń i wyjechały z miasta. Na prośbę Rady Regencyjnej objął on
w tym dniu dowództwo nad Polską Siłą Wojskową. Niemcy zgodzili się i w ciągu trzech dni opuścili ziemie
dawnego Królestwa Polskiego. 14 Listopada Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu, który
16 listopada, jako Naczelnik Państwa zadeklarował powstanie Państwa Polskiego.
Modlitwa za poległych żołnierzy
Panie, Boże Wszechmogący, polecam Twemu miłosierdziu dusze naszych poległych żołnierzy, którzy oddali
swe życie w obronie drogiej Ojczyzny i przelali swoją krew w obronie nie tylko naszego kraju, ale i Wiary
świętej. O Boże, niech to ich męczeństwo poniesione w obronie Wiary i Ojczyzny uwolni ich dusze z czyśćca i
wyjedna wieczną nagrodę w niebie. Błagam Cię o to przez Mękę i Śmierć naszego Zbawiciela, przez Jego
Najświętsze Serce, przez przyczynę i zasługi Jego Niepokalanej Matki oraz świętych Patronów i Patronek
naszego Narodu. Amen.

Święto Dziękczynienia - Thanksgiving
Z okazji zbliżającego się Święta Dziękczynienia - życzymy spokojnego, rodzinnego i udanego
świętowania, pełnego radości, wdzięczności i ciepła.
Życzymy wszystkim cudownej rodzinnej atmosfery przy świątecznym stole. Życzymy otwartych
serc, harmonii, miłości, radości, wdzięczności oraz smacznego indyka!

Msza św. 13go Grudnia (niedziela)
Nasza comiesięczna w języku polskim odbędzie się 13go grudnia w kościele Nativity (Bartlett),
o godz. 12: 30. Naszych najmłodszych zapraszamy bezpośrednio po mszy na zwyczajne, proste
spotkanie ze Świętym Mikołajem. Przy tej okazji przypominamy rodzicom dzieci o konieczności
wpisania na listę Polskiej Misji Katolickiej, aby żadne dziecko nie zostało pominięte w tej
przepięknej tradycyjnej uroczystości. Zachęcamy do uczestnictwa !

Kącik Finansowy
Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $271. Comiesięczna opłata za kościół wynosi
$150. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać!

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2020/ 21 roku (w j. polskim)
Grudzień
Styczeń 2021
Luty 2021
13 – Msza Św. (12:30)
Mikołaj po mszy
25 – Boże Narodzenie (12:30)

10 – Msza Św. (12:30)

14 – Msza Św. (12:30)

Teksty pieśni na dzisiejszą mszę:
Wejście
Nie Rzucim Chryste #548

2. O Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni,
Zabłąkane owce, które giną,
W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij,
Byśmy jedną stali się rodziną.

Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych,
Nie damy pogrześć wiary!
Próżne zakusy duchów złych
i próżne ich zamiary.
Bronić będziemy Twoich dróg.
Tak nam dopomóż Bóg! /2x

3. Na ramiona swoje weź, o Panie,
Tych, co sami wrócić już nie mogą!
Niechaj zjednoczenia cud się stanie,
Prowadź nas ku niebu wspólną drogą.

Ze wszystkich świątyń, chat i pól
Popłynie hymn wspaniały;
Niech żyje Jezus Chrystus Król
w koronie wiecznej chwały!
Niech, żyje Maria! Zagrzmi róg.
Tak nam dopomóż Bóg!__ /2x
I taki triumf, taki cud
Powieje z Jasnej Góry
I z taką wiarą ruszy lud
Synowie Polski, córy,
Że jak mgławica pierzchnie wróg.
Tak nam dopomóż Bóg! /2x
Ofiarowanie
Panie mój, cóż Ci oddać mogę #119
Ref. Panie mój, cóż Ci oddać mogę,
za bezmiar niezliczonych łask?
W każdy dzień sławić będę Cię,
wielbić Cię, alleluja!
1. Ty, jak Ojciec wiedziesz mnie
i chronisz mnie od łez
Ty znasz wszystkie kroki moje,
próżny jest mój lęk.
2. Byłem słabym dzieckiem Twym,
Tyś mnie w ramiona wziął,
Gdy ubogim byłem, Panie,
Tyś wzbogacił mnie.
3. Błogosławię Imię Twe
i sławię dobroć Twą,
Wiem, że dojdę drogą Twoją
w święty Ojca dom.
4. Gdy wyznaję nędzę swą,
jak Ojciec słuchasz mnie,
Gdy lęk śmierci mnie ogarnia,
Ty umacniasz mnie.
Komunia
Jeden chleb, co zmienia się #84
1. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało,
Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi.
Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało,
Z soku wielu winnych gron pochodzi.
Ref.: Jak ten chleb, co złączył złote ziarna,
Tak niech miłość łączy nas ofiarna.
Jak ten kielich łączy kropel wiele,
Tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele.

Dziękczynienie
Z dawna Polski #751
1.Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Ociemniałym podaj rękę,
Niewytrwałym skracaj mękę,
Twe Królestwo
Weź w porękę, Maryjo!
2.Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!
Tyleś Matko wycierpiała, Maryjo!
Przez Twego Syna konanie,
Uproś sercom zmartwychwstanie,
W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!
3. 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!
4.Matko Boża ukochana, Maryjo!
Tobie Polska jest oddana, Maryjo!
Więc my wszystkie dzieci Twoje,
Powierzamy dusze swoje,
Łaski Bożej udziel zdroje, Maryjo!
Wyjście:
Boże coś Polskę #499
1. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęg i chwały,
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały,
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!
2. Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem
Wspierał walczących za najświętszą sprawę,
I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem
W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.
Przed Twe ołtarze...
3. Niedawnoś wolność zabrał z polskiej ziemi,
A łez, krwi naszej popłynęły rzeki,
Jakże to musi być okropnie z tymi,
Którym ojczyznę odbierasz na wieki.
Przed Twe ołtarze ...
4. Wróć nowej Polsce świetność starożytną,
Użyźnij pola, spustoszałe łany,
Niech szczęście, pokój na nowo zakwitną,
Przestań nas karać, Boże zagniewany!
Przed Twe ołtarze ...

