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Intencje dzisiejszej Mszy św. 

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencji: 

- ŚP. Karola Kamińskiego w zbliżającą się dziewiątą  

rocznicę śmierci. 

 

 Boże, miłosierny Panie, obchodząc 

rocznicę śmierci Twojego sługi Karola, 

prosimy Cię, abyś jego duszy dał 

miejsce w niebie, błogosławiony pokój i 

jasność Twojego światła.  

 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  

 

 

 

 

 

 ... Czuwajcie i 

bądźcie gotowi,  

bo w chwili, której 

się nie domyślacie,  

Syn Człowieczy przyjdzie...   
 

Pieśni na dziś( # Abba Ojcze):  

Wejście: Boże Coś Polskę # 499 

Ofiarowanie: Cóż Ci Jezu Damy #68 

Komunia: Kłaniam się Tobie  #96 

Dziękczynienie: Niech Bedzie Chwała #100 

Wyjście: Nie Rzucim Chryste #548 

 

  Czytania na dziś: 

 
I- Czytanie z Księgi Mądrości (6, 12-16) 

 II- Czytanie z I Listu Św. Pawła do      

Tesaloniczan  (4, 13-18) 
 

Psalm Refren: Ciebie, Mój Boże, 

Pragnie  Dusza Moja. 
 

Ewangelia: Według św. Mateusza(25, 1-13) 

http://www.polishcatholicmission.org/


Zdumiewająca uczta weselna... 

Wszystko zapowiadało się dobrze: dziesięć druhen! Wyobrażamy sobie 

śliczne sukienki i śmiechy, pan młody nieco skrępowany, panna młoda 

urocza. 

Ostre słowo burzy te marzenia: pięć druhen nazwanych zostaje 

"nierozsądnymi". Uwaga pozostanie skupiona na nich, ich brak zdrowego 

rozsądku zostanie bezlitośnie wypunktowany. Nie ma potrzeby zastanawiać 

się nad pięcioma pannami "roztropnymi", które brutalnie odmawiają 

podzielenia się swoją oliwą  nie to jest problemem. Przypowieść wytycza 

swoją drogę, nie zajmując się elementami, które nie wiążą się z jej główną 

nauką. 

Spróbujmy zatem zmierzać prosto do pouczenia, jakie daje nam ta brakująca oliwa.  

Brak czego może uczynić nas ludźmi nierozsądnymi? 

Człowiek nierozsądny to chrześcijanin, który dobrze wystartował, ale nie wytrzymuje tempa i szybko powraca do 

zwykłego, niezbyt ewangelicznego życia. Pięć nierozsądnych panien wyobraża męstwo na krótką metę ludzi, których 

zniechęca czekanie i którym dłuży się czas. Zerwą się w popłochu na głos wołania: "Nadchodzi pan młody, 

nadchodzi czas spotkania!". 

A przecież myślimy o tym ostatecznym spotkaniu.  

Wiemy, że aby się ono udało, już teraz trzeba spotykać Jezusa tu, na ziemi w modlitwie, Eucharystii, Ewangelii, w 

sakramencie brata (Mt 25,40). Ale to wszystko kosztuje, a my ociągamy się z uregulowaniem należności: "Jutro się 

za to zabiorę". Wydaje nam się, że jesteśmy panami czasu! 

Nawet gdy pod wpływem jakichś rekolekcji lub poruszeni jakimś wydarzeniem albo świadectwem spotykamy Jezusa 

Chrystusa, nie dość uważnie słuchamy Jego usilnej prośby: "Czuwajcie! Czuwajcie! Wytrwajcie, bo nie znacie dnia 

ani godziny". 

Czy zatem trzeba ciągle pamiętać o tej godzinie, ciągle o niej myśleć? Nie, być gotowym na wielkie wołanie to 

znaczy żyć w pełni –  tak jak to tylko jest możliwe � tym, co w tej chwili przeżywamy. "Duchowość chwili 

obecnej", to znaczy właściwe wykorzystanie życia codziennego, czyni nas najlepszymi kandydatami na Spotkanie. 

Ewangeliczny sens czasu: oliwę na jutro kupuje się dziś, wytrwałą odwagą życia Ewangelią "na pełny etat", 

niezależnie od tego, jak długo będą trwały ciężkie dni. 

W przeciwnym razie... Trzeba dojść aż do kresu tych smutnych godów, rozbić sobie nos o ciężkie drzwi, wysłuchać 

słów cięższych jeszcze, zwłaszcza że druzgoczących wszelką nadzieję: "Nie znam was". Ostatniego dnia Jezus 

przyzna się tylko do "swoich", tych, którzy bez znużenia starali się być ewangelicznym światłem, stale uzupełniając 

zapas oliwy. 

Jeśli te twarde słowa: "Nie znam was" uderzają nas tak jak chciał tego Jezus, rozważmy obydwie postawy: panny 

roztropne i panny nierozsądne.... Jaki jest stan naszych lamp? 
         ANDRÉ SÈVE, Kraków 1999 

   
    Opłatek 

 

Juz święta i wigilia zbliżają się wielkimi krokami – a więc jak co roku można zakupić opłatek, 

1koperta (3 szt.), w cenie 2$.   

 

Prosimy o kontakt z Zofią Schmidt. 

       
      

Spotkanie z Mikołajem – 10 grudnia 
Naszych  najmodszych zapraszamy w niedzielę 10 grudnia na  spotkanie ze Świętym Mikołajem. 

Wszystkie dzieci były przez cały rok bardzo grzeczne i dlatego odwiedzi je Sw. Mikoaj w niedzielę 

10 grudnia,  po mszy Sw. o godz. 13:00 w przykościelnej sali St. Jude... Ho, Ho, Ho... 

  
     



 

Święto Dziękczynienia - Thanksgiving 
Życzymy spokojnego, rodzinnego i udanego Święta Dziękczynienia, 

pełnego radości, wdzięczności i ciepła. Życzymy wszystkim Cudownej, 

ciepłej rodzinnej atmosfery przy świątecznym stole. Otwartych serc,  

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

 
 

                            Kącik Finansowy  
Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosia $332. Comiesięczna opłata za kościół 

wynosi $100. Wydaliśmy w tym miesiącu również na dekorację 1 listopadową kościoła 

$100 oraz zakupilismy książki mszalne Pan z Wami z $444.60 na następny okres. 

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać! 

 

 

Coroczna Zbiórka Żyw ności 

Zbliżamy sie do okresu Święta Dziękczynienia i okresu świąt Bożego Narodzenia –Ks. Kazimierz oraz kościół 

St. John zwraca się z prośbą o pomoc dla potrzebujących okolicznych rodzin. Najlepsza jest donacje pieniężna 

ponieważ za to można zakupić w Food Bank bardzo korzystnie potrzebne artykuły do paczek żywnościowych. 

Dzisiaj druga taca...zapowiedziana poprzednio przeznaczona bedzie na ten cel, każdy dolar pomoże....    Serdecznie 

dziękujemy za pomoc i wsparcie ! 

 

 
11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości 

11 listopada 2017 roku to 99 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w ciągu 

roku. Jest obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 roku, kiedy to 

Polska odrodziła się po 123 latach niewoli. Dlaczego Święto Niepodległości 

obchodzimy właśnie 11 listopada?  

Co się wydarzyło 11 listopada 1918 roku? Polska zniknęła z mapy Europy i 

świata w 1795 roku, gdy Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego rozbioru 

Polski. Dopiero I wojna światowa dała ojczyźnie szansę na walkę o 

niepodległość. 11 listopada 1918 r., po 123 latach od rozbiorów Polska 

odzyskała wolność. Własnie dlatego obchodzimy Dzień Niepodległości. Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości 

było procesem stopniowym, a wybór 11 listopada był nieprzypadkowy. 11 listopada 1918 po kapitulacji Niemiec na 

froncie zachodnim zakończyła się I wojna światowa. Dzień odzyskania przez Polskę niepodległości upamiętnia 

przekazanie przez Radę Regencyjną władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu. Marszałek Piłsudski w tym dniu 

został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich. Po negocjacjach Piłsudskiego z Centralną Radą Żołnierską 11 listopada 

1918 r. wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego. W nocy żołnierze rozbroili niemiecki 

garnizon, który stacjonował w Warszawie. Dzień później, 12.11. 1918 Rada Regencyjna powierzyła Piłsudskiemu 

misję tworzenia rządu. To już 99 lat  - Gratulacje Polsko !!! 

 
 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2017/18 roku (w j. polskim) 

Grudzień Styczeń Luty 

10 – Msza Św. Mikołaj (13:00) 

25 – Boże Narodzenie (12:00) 

1 –  Msza Św.(???) 

14 – Msza  Św. (13:00) 

11 –  Msza Św.(13:00) 

 

 


