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Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze): 
Wejście: Boże Coś Polskę # 499 

Ofiarowanie: Cóż Ci Jezu Damy #68 

Komunia: Idzie, idzie Bóg prawdziwy # 78    

Dziękczynienie: Kłaniam się Tobie  #96 

Wyjście: Nie Rzucim Chryste #548 
 

Czytania na dziś: 

I- Z Księgi Proroka Daniela (Dn 12, 1-3) 

II- Z listu do Hebrajczyków - (10, 11-14. 18) 

Psalm: Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem 

Ewangelia: Słowa Ewangelii według Św. Marka    

(Mk 13, 24-32) 

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

intencji: 

1. Za duszę ŚP. Karola 

Kamińskiego, w 13tą rocznicę Jego 

śmierci. 

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby 

dusza Twojego sługi Karola, którego 

rocznicę śmierci obchodzimy, 

otrzymała przebaczenie i wieczny odpoczynek.  

Boże, miłosierny Panie, daj duszy Karola miejsce w 

niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła. 

 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  

 

„Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, 

abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.…” 
 

Koniec, czyli początek 

Pierwsi chrześcijanie myśleli, że koniec świata nastąpi rychło. Być może 

jeszcze za ich życia. Choć Jezus powiedział, że „o dniu owym lub godzinie 

nikt nie wie”. Dzisiaj jest na odwrót. Jakikolwiek koniec świata wydaje się 

tak daleki, że prawie nierealny. Czym miałby być zapowiadany przez 

Jezusa koniec? Słowa o spadaniu gwiazd z nieba nasuwają myśl o jakiejś 

kosmicznej katastrofie. Takowa niewątpliwie kiedyś nastąpi, bo przecież 

wiemy, że chociażby słońce nie jest wieczne i nasz układ słoneczny kiedyś 

się rozpadnie. Nie to jest jednak istotą ewangelicznego końca świata. Jego 

istotą jest powtórne przyjście Chrystusa. Będzie to godzina Sądu 

Ostatecznego i triumfu dobra. Wszelkie zło zostanie definitywnie 

pokonane: „nieprzyjaciele Jego –  

jak poucza nas List do Hebrajczyków – staną się podnóżkiem pod Jego 

stopy”. 

Koniec jawi się, zatem jako początek, wypełnienie się dziejów, nastanie 

„nowego nieba i nowej ziemi”. Jezus Chrystus, „złożywszy raz na zawsze 

jedną ofiarę za grzechy”, już zwyciężył świat. Ale historia świata jeszcze 

się toczy, a wraz z nią pleni się zło. Ono już przegrało, lecz tym bardziej 

próbuje zawładnąć światem. W pierwszym czytaniu mowa jest, że nastąpi 

ucisk, „jakiego nie było, odkąd narody powstały”. Ludzkość przeszła przez okropieństwa XX-wiecznych 

totalitaryzmów. Być może czekają nas jeszcze gorsze czasy, ale ostatnie słowo należy do Chrystusa, Syna 

Człowieczego, przed którym każdy stanie. I nie dopiero na końcu świata, ale po swej śmierci. A to perspektywa w 

gruncie rzeczy nieodległa. Bo ileż lat życia nam pozostało? Ta perspektywa nie powinna przejmować nas lękiem, ale 

Bożą bojaźnią. Lęk paraliżuje i skupia na sobie samym. Bojaźń Boża natomiast każe nam patrzeć na Boga w postawie 

zaufania, której uczy nas psalmista: „Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Pan moim dziedzictwem i 

przeznaczeniem”. 

Tak! Naszym przeznaczeniem jest spotkanie z Chrystusem. Nie grób i unicestwienie na wieki, ale wieczne szczęście. 

Postawa zaufania z jednej strony oznacza pewną bierność wobec tego, komu zaufaliśmy, ale z drugiej – wskazuje 

także na aktywność. „Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie” – śpiewamy w aklamacji przed Ewangelią. Czuwać 

to – jak nauczał Jan Paweł II – być człowiekiem sumienia, a człowiek sumienia jest gotowy w każdej chwili stanąć 

przed Bogiem. W tej drodze wspomagają nas aniołowie. Zaistnieliśmy nie tylko, by lepiej lub gorzej przeżyć 70, 80 

lat. Bóg stworzył nas dla siebie. Nasza śmierć ma być, zatem wejściem do nowego życia.                
O. Dariusz Kowalczyk, SJ 

                                                             

http://www.polishcatholicmission.org/


                   

             OGŁOSZENIA  

                 
Święto Dziękczynienia - Thanksgiving 

Święto Dziękczynienia to najbardziej amerykańskie ze wszystkich obchodzonych 

świąt. Przede wszystkim to święto, kultywujące więzi rodzinne, jest okazją do 

ogniskowania bliskości i wspólnej refleksji nad minionym rokiem i podziękowania 

Bogu za otrzymane dary i nadzieję, siłę do sprostania nadchodzącym nowym 

zmaganiom. Niech to będzie także okazja do refleksji nad jednym, czy w ogóle 

jesteśmy Bogu wdzięczni za to, kim jesteśmy, za nasze życie i jego codzienne 

wyzwania.  

W związku ze zbliżającym się świętem - Życzymy Wszystkim spokojnego, rodzinnego Święta Dziękczynienia, 

pełnego radości, wdzięczności i ciepła. Życzymy cudownej, ciepłej rodzinnej atmosfery przy świątecznym stole. 

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

          
Msza św. w grudniu (12go) 

Nasza comiesięczna w języku polskim odbędzie się 12go grudnia w katedrze (o godzinie 14:00).  

Zachęcamy do uczestnictwa w naszych comiesięcznych mszach! 

 

          
 

                                Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $235. Comiesięczna opłata za kościół 

wynosi $150. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać!    

  

      
Święty, potężny jesteś Panie nasz! Przed Tobą dziś możemy stać. Dzięki łasce, nie dzięki nam samym. 

Ojcze miłosierny, dziękuję Ci za wszystkie łaski, które tak obficie na nas wylewasz. 
 

                      
 

Święto Niepodległości Polski 
 

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy 

magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo 

podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały 

zawieszenie broni kończące działania bojowe Wielkiej Wojny.  

Poprzez walkę z niemieckim i sowieckim totalitaryzmem, działalność w 

strukturach Państwa Podziemnego, antykomunistyczny opór społeczny i wielki 

zryw Solidarności, poprzez budowanie dojrzałego społeczeństwa czerpiącego z 

wielowiekowej spuścizny Rzeczpospolitej, i codzienny wysiłek zmierzający do 

rozwoju cywilizacyjnego naszego społeczeństwa, Polacy wnieśli w XX wieku 

wielki wkład w dorobek cywilizacji Zachodu. Pierwszym krokiem, aby to 

dziedzictwo zostało docenione i ogólnie uznane, jest rozpowszechnianie wiedzy o historii Polski w XX wieku, z 

której naród, mimo ofiar, strat i szkód duchowych, ludzkich i materialnych, wyszedł zwycięsko.  

 

Jak co roku, tradycyjnie w południe, hymn wybrzmi na Placu Piłsudskiego w 

Warszawie podczas uroczystości państwowych. Do akcji dołączą także m.in. 

hejnaliści z Kościoła Mariackiego w Krakowie i hejnaliści Zamku 

Królewskiego w Warszawie, którzy Hymn zagrają przed tradycyjnym hejnałem. 

Do akcji można się również przyłączyć w pawilonie kulturalnym „Niepodległa. 

Miejsce Spotkań” w warszawskich Łazienkach Królewskich. Przede wszystkim 

jednak wspólne śpiewanie hymnu zadeklarowali organizatorzy z całej Polski, 

od Zakopanego po Puck i od Kostrzyna nad Odrą po podlaski Gródek. 

   

                                                      
 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2021/22 roku (w j. polskim) 
Grudzień Styczeń Luty 

12 – Msza Św. (14:00) 

25 – Boże Narodzenie (12:00) 

9 – Msza Św. (14:00) 

 

13 – Msza Św. (14:00) 

 

 


