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Intencje dzisiejszej Mszy św. 

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencji: 

- ŚP. Karola Kamińskiego w zbliżającą się 

siódmą rocznicę śmierci. 

 

Boże, miłosierny Panie, wysłuchaj 

łaskawie naszych modlitw za duszę 

Twojego sługi Karola, za którego 

dziś się szczególnie modlimy, abyś 

Jego przyjął do społeczności Twoich 

Świętych. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Amen. 

 

 

 

 

 
 

Ujrzą Syna Człowieczego nadchodzącego w chwale. 

Jedni będą się bać, a drudzy cieszyć, bo Oczekiwany 

nadchodzi. Będziesz się bać czy cieszyć?: 
 

 

 

„W owe dni, po wielkim ucisku słońce się 

zaćmi i księżyc nie da swego blasku. 

Gwiazdy będą padać z nieba i moce na 

niebie zostaną wstrząśnięte.” 

Pieśni na dziś( # Abba Ojcze):  

Wejście: Boże coś Polskę # 499   ( z w 1 & 3 )  

Ofiarowanie: Cóż ci Jezu damy #68 

Komunia: W kruszynie chleba (tekst w biul) 

Dziękczynienie: Jakie miejsce mi wybrałes ? 

Wyjście: Pod Twą obronę #573 

 

 

Czytania na dziś: 

I - Czytanie z Księgi Daniela (12,1-3) 

II - Czytanie z Listu do Hebrajczyków  

(Hbr 10,11-14.18) 

Psalm: (Ps 16,518.9-10.11)     Refren: 

Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem. 

 

Ewangelia: Według św. Marka (Mk 13,24-32) 

http://www.polishcatholicmission.org/


      Powaga chrześcijaństwa, ks. Piotr Andryszczak 

 

Żyjemy w świecie, który nade wszystko pragnie się bawić. Nawet wówczas, gdy zaczyna brakować chleba, nie 

troszczy się o to, jak sprawić, aby było go więcej, ale z lubością szuka igrzysk, a znalazłszy je, chętnie się w nich 

zatraca, odnajdując w nich pożądaną formę oderwania się od trudnej rzeczywistości. 

 

Pan Jezus w dzisiejszym fragmencie Ewangelii wiąże zapowiedź zburzenia Jerozolimy z wizją końca świata – 

zniszczenie Świętego Miasta jest symbolem kresu dziejów świata. Padają przy okazji słowa, które budzą strach i 

grozę: „Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte”. Ten obrazowy język, doskonale 

zrozumiały dla ówczesnych ludzi, nie ma na celu przekazania szczegółów mających nadejść wydarzeń, lecz 

uświadomić każdemu, że w jego życiu nadejdzie moment wzięcia ostatecznej i nieodwołalnej odpowiedzialności; 

że nawet jeśli ktoś żyje tak, jak gdyby Boga nie było, to Bóg przypomni mu o swoim istnieniu, a to przypomnienie 

będzie bolesne, gdyż stanowić będzie pociągnięcie do odpowiedzialności tego, kto przed nią uciekał. 

 

Jest to nader ważne dla nas dzisiaj, albowiem obecnie coraz bardziej lansowany jest wzorzec osobowościowy, 

zgodnie z którym najwcześniej osiąga się dojrzałość seksualną, a zdobycie dojrzałości moralnej, wyrażającej się 

wzięciem odpowiedzialności za swoje wybory, odkładane jest nieustannie w czasie. W imię wygody oczekuje się, 

żeby ktoś inny podejmował decyzje i brał na siebie ich konsekwencje. Życie ma być niekończącą się zabawą, 

organizowaną zawsze na cudzy koszt, a każdy przypominający o jego powadze i obowiązkach zasługuje jedynie 

na lekceważące wzruszenie ramion jako nieprzystający do roześmianego świata nudziarz. Dobrem staje się wtedy 

wszystko, co przynosi zaspokojenie aktualnej zachcianki, a złem każda próba stawiania wymagań. 

 

Ewangelia nie odbiera nikomu tego dobra, jakim jest radość, ale każe szukać jej w tym, co jest autentycznie mądre 

i piękne. Zaś człowiek mądry jest w stanie odkryć i zastosować podstawową prawdę: nie mamy pytać gwoli 

nasycenia ciekawości o to, kiedy nastąpi koniec świata, ale winniśmy uzmysłowić sobie, że kresem naszego świata 

będzie nasza śmierć. To wtedy dla mnie „słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku”, a wszystko, co 

doczesne, objawi wówczas swoją przemijalność, wypadając z mych rąk, zgodnie za słowami św. Pawła: „Nic [...] 

nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy z niego wynieść” (1 Tm 6,7). 

 

W społeczeństwach chrześcijańskich stale obecna była prośba skierowana do Boga o zachowanie „od nagłej i 

niespodziewanej śmierci”. Tymczasem teraz dominuje ideał inny: trzeba odejść nieświadomie i bezboleśnie. 

Ludzie więc coraz rzadziej pytają o to, czy ktoś odszedł pojednany z Bogiem i bliźnimi, a coraz częściej interesują 

się tym, czy cierpiał, a jeśli tak, to jak długo. Gdy dla kogoś nie jest najważniejsze przyjęcie przez umierającego 

Najświętszego Sakramentu, to wyraźny znak, że nie rozumie, że życie może zostać przeżyte odpowiedzialnie 

jedynie wtedy, gdy pojmuje się je jako duchowe dojrzewanie, a tym samym jako przygotowanie do wieczności. 

Nie ma zaś mowy o duchowym dojrzewaniu bez posłuszeństwa dobrze uformowanemu sumieniu, oceny własnych 

czynów, żalu za popełnione zło i naprawy jego konsekwencji. Tylko ten, któremu sumienie mówi tu i teraz o 

gotowości na spotkanie z Bogiem Sędzią po śmierci, może z całkowitym spokojem słuchać słów Ewangelii 

mówiących o końcu świata. W przeciwnym wypadku słowa te powinny w nim wzbudzić twórczy niepokój 

prowadzący ku głębokiej przemianie myślenia i postępowania. 

 

Otrzymaliśmy od Stwórcy tylko jedno życie. Fakt ten musimy przyjąć z należytą powagą. Dzieje się tak wtedy, gdy 

podchodzimy do niego z Ewangelią w ręku.

 

" Człowiek powinien być w każdej chwili gotowy na ostateczny rozrachunek 

z Bogiem. Pomyślmy dziś szczególnie o tym, czy naprawdę jesteśmy gotowi 

na spotkanie z Panem. On czeka na nas. "Blisko jest, we drzwiach" (Mk 13, 

29). Czeka jako miłosierny Ojciec, ale także jako sprawiedliwy Sędzia.?" 

 



W kruszynie chleba  (pieśń na komunię) 

 

W kruszynie chleba, Panie, jesteś 

schowany Ty, wielki Pan. 

Przychodzisz do nas już przez wieki, 

by ofiarować siebie nam. 

 

2. W tych kroplach wina Twoja krew                                          

przelana za nas, Panie mój. 

Tak wiele jej na krzyżu było, 

by odkupić nas od zła. 

 

3. Ty, Panie, miłością jesteś. 

Ty, Panie, kochasz nas 

i proszę Ciebie, by tak było 

wciąż przez wiele lat, przez wiele lat.  
 

 

 

  

  Pieśń na Dziękczynienie: Jakie miejsce mi wybrałes Panie ? 

 

1. Szukam nieustannie Twojej Twarzy 

ciało, dusza, tęskni, marzy 

o spotkaniu z Twą miłością, z Twym pokojem. 

Gdzie mnie widzisz w Swoich planach Panie 

 tam niech stopą moja stanie 

 chcę wypełniać dzisiaj Boże Twoją wolę. 

  

2. Ref.  

 A jakie miejsce mi wybrałeś Panie, powiedz, 

 co wypełnić każesz Jezu zrobię wszystko, 

 by wypełnić Twoją wolę do końca, mój Panie Boże. 

 Prowadź mnie, bo zginę w tym kole życia,  

 które kręci się, a ja w nim znikam, 

 tonę wśród tak licznych niepokojów życia, 

 chwyć mnie za rękę, trzymaj mocno Panie... 

  

 2. Plany Twoje Panie niepojęte, 

 wszystkie wzniosłe, wniebowzięte, 

 jak zrozumieć człowiek marny wszystkie zdoła. 

 Lecz o jedno tylko Ciebie proszę 

 i modlitwę w górę wznoszę, 

 bym widziała zawsze Panie Twoją wolę..  
 



 

Kącik Fin ansow y  
Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $358. Comiesięczna opłata za kościół wynosi $100. 

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać! 

 
 

- OGŁOSZENIA - OGŁOSZENIA - OGŁOSZENIA - 
 

Koncert - Św . Cecylii- 21 listopada 
Przypominamy o tegorocznym koncercie w dniu patronki muzyków- Św . Cecylii. Jeszcze nie jest 

za pózno na zgloszenie chętnych do wzięcia udziału. Prosimy o zgłoszenia bezpośrednio do 

ks.    Kazimierza lub Z. Schmidt.  
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału! 

 

 

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 do paczek 

żywnościowych rzeczy. Druga zbórka na tacę przeznaczona bedzie na ten cel, każdy dolar pomoże.... 
Serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie ! 

 

 

   Opłatek 
Juz święta i wigilia „za pasem” – a więc jak co roku można zakupić opłatek, 1koperta (3 szt.), 

w cenie 2$.  Prosimy o kontakt z Zofią Schmidt (372-5794). 

 

 

Spotkanie z Mikołajem – 6 grudnia 
Wszystkich naszych  milusińskich zapraszamy bezpośrednio po mszy św. na  spotkanie ze 

Świętym Mikołajem. Przy tej okazji przypominamy rodzicom dzieci o konieczności  wpisania 

na listę Polskiej Misji Katolickiej,  aby żadne dziecko nie zostało pominięte w tęj przepięknej 

tradycyjnej uroczystości.  

Dzieci były przez cały rok bardzo grzeczne i w niedzielę 6 grudnia, po mszy św. o godz. 13:00 

w sali Saint Jude odwiedzi ich Święty Mikołaj!  

Ho, Ho, Ho... 
 
 

 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2015/16 roku (w j. polskim) 
 

Grudzień Styczeń Luty 

6 –  Św. Mikołaja (13:00) 

25 – Boże Narodzenie 

10 –  Msza Św.(13:00) 14 –  Msza Św.(13:00) 

 

 

 

 


