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Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze): 
Wejście: Jeden jest tylko Pan #532 
Ofiarowanie: Kiedyś o Jezu #181 
Komunia: Nasze plany i nadzieje #193 
Dziękczynienie: Wszystko Tobie oddać #159 
Wyjście: Zawitaj Matko różańca #749 
Czytania na dziś: 
I- Z Księgi Mądrości. (7, 7-11) 
II- Z listu do Hebrajczyków - (4, 12-13) 
Psalm: Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem 
Ewangelia: Słowa Ewangelii według Św. Marka    
(M 10, 17-30) 

Intencje dzisiejszej Mszy św. 
Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w poniższej 
intencji: 
1. Za duszę ŚP. Piotra 
Nikodemczuka, w 11tą 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.  

 

„Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj 
ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem 

przyjdź i chodź za Mną…” 
 
Prawda o nas odstania się tylko wtedy, gdy Jezus patrzy na nas z 
miłością. 
Bogaty młodzieniec miał dobre pragnienia, był gotowy pójść za 
Chrystusem, pragnął życia wiecznego. Miał odwagę zbliżenia się do 
Jezusa, aby postawić Mu pytanie o swoje życie: Co mam czynić?". Taka 
postawa na modlitwie uzdalnia nas do spotkania z żywym Bogiem, „bo 
żywe jest słowo Boże, skuteczniejsze i ostrzejsze niż wszelki miecz 
obosieczny". 
 
Pomyśl przez chwilę o spotkaniach, w których uczestniczysz. Czy zdarza 
ci się nudzić, nawet wtedy, gdy zależy od nich twoje życie, zdrowie, 
praca? Gdy przychodzisz do dyrektora w dniach, gdy kolejne osoby są 
zwalniane z pracy, będziesz bardzo rozważny, bo wiesz, że od przebiegu 
tej rozmowy może zależeć bardzo dużo. 
 
Jeśli na modlitwie spotykasz się z Bogiem, On także może ci powiedzieć 

coś bardzo ważnego. Może zechce zaprosić cię do jakiejś straty, ofiary, daru ze swoich bogactw. Jakiej straty się 
boisz? Jezus patrzy z miłością i prosi cię: „Moje drogie dziecko, proszę...". 
 
Jeśli wyobraźnia podsuwa ci ciąg dalszy tego zdania, spróbuj pomyśleć o dwóch sprawach. Po pierwsze, czy jesteś w 
stanie uwierzyć, że to sam Bóg spojrzał na ciebie z miłością i do czegoś cię zaprosił? Czy wierzysz, że wezwanie do 
straty jest zawsze połączone z Bożym pragnieniem, aby cię bardziej obdarować? 
 
Po drugie, jeśli to, co sobie pomyślałeś, wzbudziło w tobie smutek, niepokój, niedowierzanie, może to znak, że sam 
Bóg pokazuje miejsce w twoim sercu, gdzie On nie jest najważniejszy, to miejsce, gdzie jesteś bogatym 
młodzieńcem, który pozostaje zasmucony. Jeśli właśnie tak działa w tobie Bóg, to bądź pewien, że równocześnie 
uzdalnia cię, byś Go wybrał, nie w przekonaniu o swojej wielkości, ale w pokorze (czytaj - w przyjętej prawdzie o 
własnej biedzie). Przez ucho igielne (jedną z małych jerozolimskich bram) wielbłądy potrafiły przejść tylko na 
kolanach.    (Ojciec Paweł, Opoka)                   
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             OGŁOSZENIA  

                 
Msza Św. – 1go listopada (poniedziałek) 

Nasza tradycyjna 1-szo listopadowa msza św. poświęcona pamięci naszych bliskich zmarłych celebrowana będzie 
w poniedziałek, dnia 1 listopada o godz. 18: 30 w kościele OLPH, Germantown (8151 Poplar Ave).  
Poprzez płonący ogień połączymy się z naszymi rodzinami w Polsce. Świeczki będą zapewnione dla każdego, 
natomiast prosimy o przygotowanie karteczek z wyraźnie napisanym (najlepiej wydrukowanym) imieniem osoby 
(czy osób), w których intencji świeczkę będziecie 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 (14go) 

Nasza comiesięczna w języku polskim odbędzie się 14go listopada w katedrze (o godzinie 14:00).  
Zachęcamy do uczestnictwa w naszych comiesięcznych mszach! 

          
                                Kącik Finansowy 
Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $292. Comiesięczna opłata za kościół 
wynosi $150. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać!     

      
                      - Krótka historia Różańca świętego –  

 

Za ojca modlitwy różańcowej uważa się św. Dominika. Nazwa „różaniec” wywodzi się ze 
średniowiecza. Odmawianie Różańca porównywano z ofiarowaniem Matce Bożej róż. Stąd modlitwę tę 
nazwano wieńcem z róż, czyli Różańcem (Rosarium). 
Już w XI wieku „Reguła benedyktyńska” nakazywała braciom zakonnym codziennie odmawiać 150 razy 
„Ojcze nasz”, na wzór kapłańskiego oficjum złożonego ze 150 psalmów. 
W XV wieku kształtowała się obecna forma „Zdrowaś Maryjo”. Zatwierdził ją Pius V w 1566 r. Z 
czasem do modlitwy „Ojcze nasz” zaczęto dodawać „Zdrowaś Maryjo”. Te dwie modlitwy dały początek Różańcowi 
Ostateczny kształt modlitwy różańcowej ustalił się w XV wieku dzięki dominikaninowi Alanusowi de la Roche (1428-75). 
To on ustalił liczbę 150 „Zdrowaś Maryjo” na wzór 150 psalmów. 
7 października 1571 r. w okolicach Lepanto miała miejsce decydująca bitwa morska, w której starły się ze sobą floty 
chrześcijańska i turecka. Pius V, świadom, Komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, uczynił dzień 7 października 
świętem Matki Bożej Różańcowej. 
 

Jan Paweł II wielokrotnie mówił o wzmacniającej sile różańca, który towarzyszył mu od lat najmłodszych: 
"Modlitwa różańcowa jest modlitwą wdzięczności, miłości i ufnej prośby... Do tej modlitwy różańcowej 
zachęcam was i zapraszam. Odmawiajcie różaniec! 
Ufam, że ta tradycja odmawiania różańca w mojej Ojczyźnie będzie dalej podtrzymywana i rozwijana. Tego 
życzę z całego serca duszpasterzom i rodakom w mojej Ojczyźnie". 

"Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej 
prostocie i jej głębi. W tej modlitwie powtarzamy po wielokroć słowa, które Dziewica 
Maryja usłyszała od Archanioła i od swej kuzynki, Elżbiety. Na tle słów: "Zdrowaś 
Maryja" dusza uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia (Tajemnice) z życia Jezusa 
Chrystusa… Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam 
wszystkich do jej odmawiania."          

            
Jesienne Życzenia 

Drodzy Państwo - witamy bardzo serdecznie po wakacyjnej przerwie. Skończył się czas podróży i szkolnych 
wakacji. Mamy nowy rok szkolny, nowe obowiązki dla dzieci i młodzieży. Życzymy Wam dużo radości, samych 
najlepszych wyników nauczania, nowych przyjaźni, wielu ciekawych przeżyć i osiągnięcia wyznaczonego celu.  
W poprzednim roku z powodu virusa COVID-19, nasza codzienność wyglądała zupełnie inaczej. Życzymy 
wszystkim dużo zdrowia, radości, wytrwałości i dużo radosnych dni.  Życzymy pomyślnego roku szkolnego 
2021/22! – Polska Misja Katolicka 

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

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

                                                      
 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2021roku (w j. polskim) 
Listopad Grudzień Styczeń 2021 

1 – Święto Zmarłych (18:30)  
14 – Msza Św. (14:00) 

12 – Msza Św. (14:00) 
25 – Boże Narodzenie (12:00) 

9 – Msza Św. (14:00) 
 

 


