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Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze): 

Wejście: Nie Rzucim Chryste #548  

Ofiarowanie: Ja wiem w kogo ja wierzę #83 

Komunia: Pobłogosław Jezu Drogi  #210 

Dziękczynienie: Z dawna Polski #751 

Wyjście: Boże cos Polskę  #499 

Czytania na dziś: 

I- Z Księgi proroka Malachiasza (Ml 3, 19-20a) 

II- Z 2 Listu Św. Pawła Ap. do Tesaloniczan (2 Tes 3, 

7-12) 

Psalm: „Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie” 

Ewangelia: Słowa Ewangelii według Św. Lukasza  

(Łk 21, 5-19)  

Intencje dzisiejszej Mszy św. 
Dzisiejsza msza św. będzie 

odprawiona w poniższych intencjach, 

za dusze zmarłych: 
- ŚP. Karola Kamińskiego, w 14tą 

rocznicę Jego śmierci. 

- Za dusze Kazimierza, Haliny, Danuty 

i Artura Guzik oraz Henryka Pawlowskiego 

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług Twoich miejsce 

w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła. 

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze za które dzisiaj się 

modlimy, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 
 

„Powstanie naród przeciw narodowi” i królestwo przeciw królestwu. 
Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się 

straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie.....” 
 

 Nabierzcie ducha! 

 

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 

Zapowiedź zburzenia świątyni i podboju 

Jerozolimy przez pogan już dawno się spełniła. 

Czekamy na spełnienie obietnicy co do 

powtórnego przyjścia Chrystusa. To dla nas 

intrygujące, jak dużo mówi Pan o tym, co 

poprzedzi Jego powrót i jakie „zjawiska” będą się 

intensyfikować w końcu dziejów. Znaki 

zwiastujące koniec dopełniających się „czasów 

ostatecznych” trudno jest interpretować. 

Obserwując to, co się dzieje w kilku ostatnich 

dekadach (czy paru wiekach), możemy twierdzić, że liczne są znaki końca i bliskiej Paruzji. Nikt jednak nie wie 

– i wiedzieć nie może – jakie zamiary ma jeszcze Bóg wobec świata i ludzkiej historii. Znamy rzecz najważniejszą 

– historia ludzkości nie jest linią biegnącą z nieskończoności w nieskończoność. Ma ona swój początek i kres. 

Nie jest też zamkniętym kręgiem z cyklicznymi powrotami... 

Życie człowieka kończy się śmiercią. Koniec mieć będzie też ludzkość jako całość. Także ziemia, mimo 

osadzenia w potężnym i genialnym akcie stwórczym Boga, jest tylko czasowa (nie wieczna). Bezpowrotnie 

przeminie. Niezależnie od naszej woli (wyobrażeń czy oczekiwań) nadchodzi ostatnia godzina ludzkich dziejów. 

Stoimy przed kurtyną, która w każdej chwili może zostać podniesiona! Ukaże się wtedy wspaniałość naszego 

Zbawiciela! 

Tak, jeszcze jesteśmy tu, unoszeni wartkim strumieniem zdarzeń... Uczniowie Jezusa liczą się z tym, że zanim 

powróci Pan „z wielką mocą i chwałą”, będą musieli wiele wycierpieć. Owszem, bywały dla wierzących okresy 

spokojniejsze, ale w czasach ostatecznych nic nie będzie im oszczędzone. Pojawią się fałszywi prorocy i religijni 

szarlatani. Będą wojny, rewolucje, trzęsienia ziemi, głód i zarazy, prześladowania i więzienia, rozdarcia i zdrady, 

także ze strony bliskich. Blisko końca „ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie” (Łk 21, 11). 

Wierzący w Chrystusa już doświadczają tego wszystkiego w nadmiarze! Co za ból i współczucie! 

http://www.polishcatholicmission.org/


Ale pociechą i ostoją są słowa Jezusa: „(...) nie trwóżcie się (...). To najpierw musi się stać” (Łk 21, 9). „A gdy 

się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie” (Łk 21, 28). 
             O. Krzysztof Osuch SJ 
 

                         

             OGŁOSZENIA I NIE TYLKO… 

               
 

                               Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $347. Comiesięczna opłata za kościół wynosi 

$150.  Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać! 

 

    
 

Msza Św. w Grudniu    
Nasza comiesięczna w języku polskim w miesiącu grudniu odbędzie się 11go grudnia w katedrze (o godzinie 

14:00). Zachęcamy do uczestnictwa w naszych comiesięcznych mszach! 

 

 
 

11 listopada to dla nas, Polaków, jedna z najważniejszych dat 

w kalendarzu. Właśnie wtedy obchodzimy Narodowe Święto 

Niepodległości. To właśnie 11 listopada 1918 r., po 123 latach 

zaborów, nasz kraj znów pojawił się na mapie Europy. 

Dlaczego 11 listopada?  

 Dnia 11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów Polska 

odzyskała wolność. Tego dnia Rada Regencyjna przekazała 

władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu. Rozpoczęto 

przygotowania do powołania koalicyjnego rządu, w skład 

którego mieli wejść przedstawiciele polskich stronnictw politycznych. 

Ustanowienie Święta -Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym dopiero ustawą z kwietnia 1937 

roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości. Przywrócenie polskiej państwowości po 123 latach 

zaborów było nie tylko przełomem, ale i wyzwaniem, któremu starały się podołać różne kręgi. Dziś uznaje się 

sześciu „ojców niepodległości” za liderów tego procesu – byli to Ignacy Daszyński, Roman Dmowski, 

Wojciech Korfanty, Ignacy Paderewski, Józef Piłsudski i Wincenty Witos. Reprezentowali różne opcje 

polityczne, mieli różne poglądy społeczne, byli różnych wyznań, ale byli zdolni działać razem dla wspólnego 

celu. 

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” 
(Józef Piłsudski) 

 

 
 

Święto Dziękczynienia - Thanksgiving 

Z okazji zbliżającego się Święta Dziękczynienia - życzymy wszystkim 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! Życzymy również bezpiecznych podrózy !     

                   

                                                                             
 

  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 2022/3 roku (w j. polskim) 
 Grudzień Styczeń Luty 

11 – Msza Św. (14:00) 

25 – Msza Św. (12:00) 

8 – Msza Św. (14:00)  12 – 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 ! 


