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Intencje dzisiejszej Mszy św. 

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencji: 

- ŚP. Karola Kamińskiego w zbliżającą się ósmą 

rocznicę śmierci. 

 

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn 

zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, 

daj Twoim zmarłym sługom a dziś 

szczególnie Karolowi - udział w Jego 

zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli 

na wieki oglądać Ciebie, swojego 

Stwórcę i Odkupiciela.  

 

Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Amen.  

 

 

 

  «Pójdziemy do domu Pana» 

  ...Już stoją nasze stopy  

    w Twoich bramach...>> 
 

„Błogosławiony, który przybywa   

w imię Pańskie. 

 Błogosławione Jego królestwo, 

które nadchodzi.” 

Pieśni na dziś( # Abba Ojcze):  

Wejście: Idzie, idzie  Bóg prawdziwy # 78   

Ofiarowanie: Miłosierdzie Twe Jezu #541 

Komunia: Chrystus Pan Karmi nas #62 

Dziękczynienie: Błogosławieni, Miłosierni... 

Wyjście: Króluj nam Chryste #538 

 

 

Czytania na dziś: 

I - Czytanie z Drugiej Księgi Samuela 

(5:1-3) 

II - Czytanie z Listu Św. Pawła Apostoła 

do Kolosan  (1:12-20) 

 

Psalm: (Ps 122 (121), 1b-2. 4-5)    Refren: 

Idźmy z radością na spotkanie Pana. 

Ewangelia: Według św. Łukasza (23:35-43) 

http://www.polishcatholicmission.org/


  UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA    
 

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata to ostatnia niedziela 

zamykająca rok liturgiczny, przed I niedzielą Adwentu, która rozpoczyna 

nowy rok liturgiczny. Zgodnie z nakazem Piusa XI we wszystkich 

kościołach tego dnia po głównym nabożeństwie przed wystawionym 

Najświętszym Sakramentem odmawiamy Litanię do Najświętszego Serca 

Pana Jezusa oraz Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Najświętszemu 

Sercu. Za publiczne odmówienie Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego 

Chrystusowi Królowi w uroczystość Chrystusa Króla można uzyskać 

odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

Uroczystość Chrystusa Króla w swojej wymowie wskazuje na cel 

ostateczny życia człowieka, czyli na zjednoczenie z Bogiem i oddanie się 

pod panowanie jego miłości w Królestwie Bożym. Królowanie Chrystusa 

wyraża się w zbawieniu człowieka. Przez swoją śmierć na krzyżu dał on 

dowód miłości względem wszystkich ludzi i odpuszczając nasze grzechy 

pojednał nas z Ojcem oraz uczynił ludem wybranym, czyli królestwem i 

kapłanami Boga samego. 

W ikonografii Chrystus Król już od starożytności przedstawiony jest jako 

Pantokrator, czyli Wszechwładca, zasiadający na tronie, mający ziemię za 

podnóżek lub trzymający glob ziemski w dłoni. Tak przedstawiają Jezusa 

dawne ikony i mozaiki. Tak też wielokrotnie ukazuje Go Apokalipsa - jako zasiadającego na tronie, któremu całe 

stworzenie oddaje cześć. 

Równocześnie Ewangelie ukazują inny wymiar królowania Chrystusa. Ubiczowany, ukoronowany cierniami Jezus 

odpowiada na pytanie Poncjusza Piłata: „Tak, jestem Królem. Królestwo moje nie jest z tego świata” (por. J 18, 33-

40). Na krzyżu Chrystusa widniał napis: „Jezus Nazarejczyk Król Żydowski” (J, 19,19), a ukrzyżowany z Nim łotr 

prosił tuż przed śmiercią: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy będziesz w swoim królestwie” (Łk 23,42). Ten 

ewangeliczny przekaz ukazuje, że w najgłębszym chrześcijańskim sensie panować to znaczy służyć a nawet oddać 

życie za innych. 

Uroczystość Chrystusa Króla wprowadził do kalendarza liturgicznego papież Pius XI encykliką Quas Primas z 11 

grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Papieska encyklika ustanawiająca tę uroczystość jako 

przeciwstawienie się silnym tendencjom ateistycznym i laickim, które w tym czasie były bardzo popularne, 

wskazywała na Chrystusa jako Króla mającego władzę nad człowiekiem i całym światem. 

      
08.12.15-20.11.16 - ROK MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

 
Szczególnym znakiem zakończenia Roku Jubileuszowego będzie zamknięcie Bramy Miłosierdzia w archikatedrze. 

Centralne uroczystości zamknięcia Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia będą miały miejsce 20 listopada br., w 

Uroczystość Chrystusa Króla,  w Bazylice św. Piotra w Rzymie, a przewodniczył im będzie papież Franciszek. 

 

Serdecznie zapraszamy kapłanów, osoby życia konsekrowanego oraz wszystkich 

wiernych do udziału w uroczystościach. 

 

Rok Miłosierdzia ma przypominać całemu światu istotę orędzia Chrystusa: Bóg 

przebacza każde zło, jeśli tylko go o to poprosimy. Jubileusz ten podkreśla, że Bóg jest 

nieskończonym dobrem, a Jezus ofiarował swoje życie za ludzkość. Motto tego roku 

Miłosierni jak Ojciec (Łk 6,36) zachęca do naśladowania Boga, tak aby przekonywać 

ludzi o jego dobroci.  

W roku tym odbyły się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie poświęcone orędziu św. 

Faustyny, głoszonemu przez św. Jana Pawła II. 
 

 

   

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Faustyna_Kowalska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Faustyna_Kowalska


 

- OGŁOSZENIA - OGŁOSZENIA - OGŁOSZENIA - 
 

 

 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 (372-5794). 

       

 

„Tajemnica Eucharystii - film” 
 

Zapraszamy państwa do pozostania po mszy i obejrzenia wspólnie religijnego filmu pod tytułem, „Tajemnica 

Eucharystii”. Film przybliża nam co dzieje się podczas Mszy Świętej. Jakie ma ona dla nas znaczenie. Po lekturze 

przestaje się myśleć co zrobić na obiad, tylko pełnym sercem zagłębia w tajemnicę Eucharystii. Zachęcamy do 

obejrzenia. 

      
                                         

Spotkanie z Mikołajem – 4 grudnia 
Naszych  najmodszych zapraszamy w niedzielę 4 grudnia 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 dlatego w niedzielę 4 grudnia,  o godz. 13:00 w sali 

St. Jude odwiedzi ich Święty Mikołaj! Ho, Ho, Ho... 

Uwaga  - 4go grudnia mszy nie bedzie, ks. Robert będzie poza Memphis. Próbowaliśmy 

przenieść na 11 grudnia ale odbywaja się uroczystości na święto Matki Bożej z Guadalupe i 

kościół i inne pomieszczenia będa zajęte. 

 

  
    Święto Matki Bożej z Guadalupe w St. John - 11 grudnia 

 
Dzień 12 grudnia jest szczególnym momentem w duchowości Meksyku i narodów latynoamerykańskich. Tego dnia 

obchodzi się wielkie uroczystości religijne poświęcone objawieniom Matki Bożej na Wzgórzu Tepeyac.  

Hiszpańskojęzyczna wspólnota zaprasza wszystkich chętnych na odprawianą w dniu 11go grudnia tradycyjna mszę 

św. o godzinie 10AM. Po mszy wszyscy zaproszeni są na poczęstunek w sali gimnastycznej. 
 

 

Święto Dziekczynienia - Thanksgiving 

                                                  
 

Życzymy wszystkim Cudownej, ciepłej rodzinnej atmosfery przy świątecznym 

stole. Otwartych serc, cichych umysłów, harmonii, miłości, radości i 

wdzięczności oraz zmacznego indyka !!! 

 
 
 
 
 



 

 
 

Błogosławieni miłosierni, 

1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd 

Przyjdzie mi pomoc; 

Pomoc od Pana, wszak Bogiem On 

Miłosiernym jest! 

 2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, 

 By w swe ramiona wziąć, 

 Rany uleczyć Krwią swoich ran, 

 Nowe życie tchnąć! 

 Błogosławieni miłosierni, 

 albowiem oni miłosierdzia dostąpią!  

3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win, 

Któż ostać by się mógł? 

Lecz On przebacza, przeto i my 

Czyńmy jak nasz Bóg!  

 4. Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług, 

 Syn z grobu żywy wstał; 

 „Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch. 

 Niech to widzi świat! 

 [BRIDGE] 

Więc odrzuć lęk i wiernym bądź, 

Swe troski w Panu złóż 

I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż 

Żyje Pan, Twój Bóg! 

 

 
 

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. Na następnej mszy druga taca przeznaczona bedzie na ten cel, każdy dolar pomoże.... 
Serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie ! 

 

 
 

 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2016/17 roku (w j. polskim) 
 

Grudzień Styczeń Luty 

4 –  Św. Mikołaja (13:00) 

25 – Boże Narodzenie 

8 –  Msza Św.(13:00) 12 –  Msza Św.(13:00) 

 

 

 


