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Polskiej Misji Katolickiej 
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29 Niedziela zwykła, Rok C II    

http://www.polskamisjakatolicka.org 

Ks. Robert Szczechura 

Cathedral of the IC, tel: (901) 725-2700 

 

Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze): 

Wejście: Zawitaj Królowo różańca #748 

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 Wyjscia (Wj 17, 8-13) 

II- Z Listu Św. Pawła Ap. do Tymoteusza (2 Tm 3, 14 

– 4, 2) 

Psalm: „Naszą pomocą jest Zbawiciel świata” 

Ewangelia: Słowa Ewangelii według Św. Lukasza  

(Łk 18, 1-8)  

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

intencjach, za dusze zmarłych: 
- ŚP. Piotra Nikodemczuka, w 12tą  

rocznicę śmierci. 

- ŚP. Tadeusza Tomaszyk, w 20tą 

rocznicę śmierci. 

Boże, Tyś nam przykazał czcić ojca i 

matkę, zmiłuj się łaskawie nad duszami naszych rodziców 

i odpuść im grzechy; pozwól nam oglądać ich w radości 

Twej wiekuistej światłości. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 
 

 

„A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich 

wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego....” 
 

 Uboga wdowa i sędzia 

 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus kreśli dwie 

postacie. Jedną z nich jest uboga wdowa. W 

czasach Jezusa wdowa była skrajnym 

przykładem osoby uciśnionej. Często nie 

posiadała środków do zaspokojenia 

elementarnych potrzeb życiowych. Taka 

właśnie wdowa jest ofiarą podwójnego 

bezprawia: aroganckiej siły przeciwnika, który 

jest bogaty i może opłacić i przekupić sądy, 

oraz niewzruszonej obojętności sędziego. 

Sędzia to druga postać przypowieści. Jest 

obojętny i cyniczny wobec cierpienia kobiety. 

Jest praktycznym ateistą, nie liczy się z 

Bogiem ani przykazaniami. W konsekwencji 

nie liczy się z ludźmi. Jest zamknięty w 

skorupie własnego egoizmu, nie interesują go sprawiedliwość ani cierpienie człowieka niesłusznie 

skrzywdzonego. 

Jezusowi w tej przypowieści zapewne nie chodzi o napiętnowanie korupcji i niesprawiedliwości sędziów. Nie 

chodzi Mu też zapewne jedynie o wzbudzenie empatii i solidarności z ubogimi. Pragnie On nam raczej 

uświadomić ogromną moc cierpliwej modlitwy i zaufania Bogu. 

Kobieta, chociaż wydaje się na przegranej pozycji, nie poddaje się. Odkrywa słaby punkt sędziego – egoizm, 

snobizm. I wykorzystuje go, nieustannie nachodząc sędziego, naprzykrzając się mu. Arogancki sędzia wysłuchuje 

jej, aby go więcej nie zadręczała. 

Postawa kobiety wskazuje na podwójną „broń”, którą możemy stosować wobec Pana Boga. Pierwszą jest ludzka 

słabość. Kobieta nie ma nic do stracenia, może więc z całą determinacją walczyć. Jej słabość ostatecznie zwycięża 

z siłą niesprawiedliwego sędziego. Pan Bóg ceni słabość, ubóstwo, pokorę. One sprawiają, że nie pozostaje 

obojętny wobec ludzkich próśb.  

Drugą bronią tej kobiety są upór i cierpliwość. Kto potrafi czekać i nalegać jak ona, zostanie wysłuchany, choćby 

z tego względu, by się już nie naprzykrzał i nie zawracał głowy. Przypowieść Jezusa ukazuje tajemniczą siłę 

modlitwy. Nawet jeśli wyczerpiemy wszystkie możliwości, pozostaje cierpliwość modlitwy. Tajemnica zmian 

jest ukryta w nieskończonej cierpliwości. 
              O. Krzysztof Osuch SJ 

http://www.polishcatholicmission.org/


                         

             OGŁOSZENIA I NIE TYLKO… 

               
                               Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $245. Comiesięczna opłata za kościół wynosi 

$150.  Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać! 

    
 

Msze Św. w Listopadzie    
Msza św. 1go Listopada (czwartek) 

Nasza tradycyjna 1-szo listopadowa msza św. poświęcona pamięci naszych bliskich zmarłych 

celebrowana będzie we wtorek, dnia 1 listopada o godz. 18: 30 w kościele OLPH, Germantown 

(8151 Poplar Ave). PRAWDOPODOBNIE !!! Potwierdzimy miejsce ! 

Poprzez płonący ogień połączymy się z naszymi rodzinami w Polsce. Świeczki będą 

zapewnione dla każdego, natomiast prosimy o przygotowanie karteczek z wyraźnie napisanym 

(najlepiej drukowanym) 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! 

Kartki „Wypominki modlitewne” prosimy przygotować w domu i wrzucić do koszyka na ołtarzu przed mszą św. 

Msza św. w listopadzie (13go) 

Nasza comiesięczna w języku polskim odbędzie się 13go listopada w katedrze (o godzinie 14:00).  

Zachęcamy do uczestnictwa w naszych comiesięcznych mszach! 

 
 

Miesiąc październik miesiącem Różańca Świętego 

Modlitwa  różańcowa   jest  wielkim skarbem Kościoła. Jednoczy ludzi, którzy 

odmawiając różaniec,   rozważają   tajemnice   życia   Jezusa  i  Maryi,  ubogacają   

swoją  duchowość i  wypraszają  potrzebne  łaski.  Różaniec  jest  modlitwą,  która  

może  zdziałać  cuda! 

Modlitwa  różańcowa  była  szczególnie  bliska   Św.  Janowi  Pawłowi  II,  który  

powiedział: „Jeśli  pragniecie  przez  kilka  chwil  być bliscy  sercu  Papieża,  

łączmy  się  w  modlitwie różańcowej,  w  której  polecam  was  wszystkich  Maryi  

Pannie;   pragnąłbym, byście  wy również  mnie  polecali  Jej  w  ten  sposób.”  

Papież  Pius IX zapytany, jaki jest największy skarb  Kościoła,  wyciągnął  z 

kieszeni  różaniec  i  powiedział: „Oto jest największy skarb Kościoła!” 

Od   początku   istnienia   tej  modlitwy   funkcjonowały  trzy  części  różańca.  

Papież  Jan Paweł  II  listem  apostolskim   Rosarium   Virginis  Mariae  z  16  

października  2002  roku, wprowadził  czwartą  część  różańca  –   Tajemnice  

Światła. 

 

 

Jak paciorki… 

Jak paciorki różańca przesuwają się chwile, Nasze smutki, radości i blaski,  

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

My także mamy małe zwiastowania, My też czekamy Twego nawiedzenia, My też 

Jezusa z drżeniem serc szukamy. W tajemnicach radosnych módl się za nami. 
 

Jak paciorki różańca przesuwają się chwile, Nasze smutki, radości i blaski,  

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

Potrzebujemy Waszej Pomocy 

Zachęcamy wszystkich państwa do włączenia się do pomocy w organizacji i 

przebiegu mszy w języku polskim oraz innych zajęciach organizowanych przez 

PMK.  

Potrzebujemy lektorów, szafarzy Komuni Sw., członkówch  chóru oraz każdego chętnego który może 

poświęcić trochę czasu dla dobra naszej polskiej wspolnoty, Polskiej Misji Katolickiej. Dziękujemy. 

 
Msze Św. na nadchodzące miesiące 2022 roku (w j. polskim) 

 
Listopad Grudzień Styczeń 

1 – Powiadomimy 

13 – Msza Św. (14:00) 

11 – Msza Św. (14:00) 

25 – Powiadomimy 
8 – Msza Św. (14:00)  

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 ! 


