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Church of Incarnation, tel: (901) 853-7468

Church of Nativity, tel: (901) 373-1261

Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze):
Wejście: Boże Coś Polskę # 499
Ofiarowanie: Ja wiem w kogo ja wierzę #83
Komunia: Pobłogosław Jezu Drogi #210
Dziękczynienie: Z dawna Polski #751
Wyjście: Nie Rzucim Chryste #548

Czytania na dziś:
I- Z Drugiej Księgi Machabejskiej (7,1-2, 9-14)
II- Z Listu do Tesaloniczan (2,16-3,5)
Ps. Ref: Gdy Zmartwychwstanę, będę widział Boga.
Ewangelia: Według św. Łukasza (20, 27-38)

„Bóg

Intencje dzisiejszej Mszy św.
Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w
intencjach, za:
- ŚP. Karola Kamińskiego w zbliżającą się 11tą
rocznicę śmierci.
- ŚP. Jadwigę Popielską – Babcię
Beaty Sawickiej
- ŚP. Genowefę Lemiańską – Mamę
Czarka

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych
modlitw za dusze sług i służebnic
Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je
przyjął do społeczności swoich Świętych.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy
bowiem dla Niego żyją ...”
Istota wiary – ks. Szymon Drzyżdżyk

Wyobraźmy sobie na przykład, że mamy lecieć do Stanów
Zjednoczonych. Czy gdybyśmy nie ufali, że samolot
wystartuje i wyląduje szczęśliwie, wsiedlibyśmy do niego?
Albo inna sytuacja, stoimy przed decyzją: budować dom
czy nie. Gdybyśmy nie wierzyli, że będziemy mogli
w nowym domu zamieszkać, czy podjęlibyśmy się tego
ogromnego trudu? Takich pytań można postawić
oczywiście więcej. Dotyczą one generalnie wiary w to, że
podejmowane przez nas czynności uda się doprowadzić do końca, zamierzony cel uda się osiągnąć. Bez tej wiary trudno
jest angażować się w cokolwiek.
Dzisiejsza liturgia słowa ukierunkowuje nasze myślenie na istotę chrześcijańskiej wiary, którą jest zmartwychwstanie
i życie wieczne. Z Ewangelii dowiadujemy się, że nasz Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych, a wzruszający i pełen
dramaturgii opis męczeńskiej śmierci siedmiu braci i ich matki uświadamia nam, że heroizm i poświęcenie życia słusznej
sprawie mają sens, bo nagrodą jest wieczność spędzona z Bogiem.
Wielu z nas przeżywało nieraz jakiś większy lub mniejszy kryzys. Ktoś utracił pracę i brakowało mu środków do życia,
ktoś miał wypadek, ktoś inny stracił osobę najbliższą, komuś rozpadło się małżeństwo, jeszcze ktoś popadł w nałóg,
a komuś innemu dzieci sprawiały tyle kłopotów, że zaczął wpadać w rozpacz. W takich momentach zadajemy sobie pytanie
o sens tego życia. Tyle wyrzeczeń, pracy, poświęceń, nieprzespanych nocy – i po co to wszystko? Jaki sens ma nasze życie?
Jaki jest jego cel? Gdyby przyjąć, że nie ma zmartwychwstania i życia wiecznego, to odpowiedź jest prosta – nasze życie
nie ma sensu, a jego celem jest grób, o którym pamiętać będą, co najwyżej wnuki, bo prawnuki nie będą już wiedziały, kim
byliśmy, i nawet świeczki nie zapalą.
Tymczasem piękno chrześcijaństwa polega właśnie na tym, że nasz Bóg jest Bogiem żywych, a śmierć to nie ostateczność,
ale początek szczęścia. Oczywiście dla tych, którzy w to wierzą i czynią w tym życiu dobro. Niekoniecznie chodzi o to, by
poddawać się męczeństwu, chodzi raczej o to, by umieć to męczeństwo rozłożyć na długie lata pełne problemów, czasami
porażek i frustrujących sytuacji. To jakiś paradoks, że do jednorazowych ofiar, poświęceń jesteśmy gotowi, natomiast
długotrwałe zmaganie się z trudnościami sprawia nam kłopot. Czynić dobro to po prostu spełniać obowiązki swego stanu.
Jestem matką czy ojcem – dbam o wychowanie dzieci; jestem pracownikiem – pamiętam o rzetelności i uczciwości; jestem
uczniem – odrabiam zadania i przygotowuję się do lekcji. Można by rzec: jakież to proste! Sami jednak wiemy, że
w praktyce nie takie znowu proste, czasem staje się krzyżem trudnym do uniesienia. Choć trudnym, to jednak wartym
dźwigania, bo na końcu tej drogi jest coś więcej niż ciemny grób – jest życie w światłości, ponieważ nasz Bóg jest Bogiem

żywych. I to On przyjdzie tu za moment na ołtarz, by nakarmić nas swoim żywym Ciałem i napoić swoją żywą Krwią. Kto
w to wierzy, może powiedzieć o sobie, że jest szczęśliwy. Bardzo szczęśliwy.

Narodowe Święto Niepodległości
Święto Odzyskania Niepodległości - Najważniejsze polskie
święto narodowe związane z odzyskaniem w 1918 roku, po
123 latach zaborów, niepodległości.
Tło historyczne - W XVIII w. silna niegdyś Rzeczpospolita
zaczęła się chylić ku upadkowi co doprowadziło do trzech
rozbiorów Polski, ostatni trzeci rozbiór trwał od roku 1975,
przez 123 lata, aż do 1918 roku kiedy to, 11 listopada, Rada
Regencyjna (organ sprawujący władzę nad Królestwem
Polskim) przekazała władzę nad wojskiem, Józefowi
Piłsudzkiemu, który dzień wcześniej powrócił z internowania
w Magdeburgu, a w trzy dni później rozwiązała się,
przekazując mu pełną władzę ustanawiając go Naczelnikiem
Państwa. Powstała Druga Rzeczpospolita.
Święto Niepodległości i obchody Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy dopiero w 1937
roku. W latach 1939-44 podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989 roku, w czasie rządów
komunistycznych obchodzenie święta 11 listopada było zakazane. Dopiero w roku 1989, ustawą Sejmu, przywrócono
obchody tego święta, od tego roku Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowym a dzień 11 listopada
jest dniem wolnym od pracy.
Święto obchodzone jest w całym kraju, lecz najważniejsze obchody odbywają się w Warszawie na placu Józefa
Piłsudzkiego pod Grobem Nieznanego Żołnierza.
1918 Listopad 11, Warszawa - wydany Dekret Rady Regencyjnej do narodu polskiego o przekazaniu władzy wojskowej
Józefowi Piłsudskiemu
Wobec grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, dla ujednostajnienia wszelkich zarządzeń
wojskowych i utrzymania porządku w kraju, Rada Regencyjna przekazuje władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk
polskich, jej podległych, Brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu. Po utworzeniu Rządu Narodowego, w którego ręce Rada
Regencyjna, zgodnie ze swymi poprzednimi oświadczeniami, zwierzchnią władzę państwową złoży, Brygadier Józef
Piłsudski władzę wojskową, będącą częścią zwierzchniej władzy państwowej, temuż Rządowi Narodowemu zobowiązuje
się złożyć, co stwierdza podpisaniem tej odezwy.
Aleksander Kakowski

Msza św. w Grudniu (8go)
Nasza comiesięczna w języku polskim odbędzie się 8go grudnia w kościele Nativity (Bartlett), o godz.
12:30. Naszych najmłodszych zapraszamy bezpośrednio po mszy 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 tej przepięknej tradycyjnej uroczystości.
Zachęcamy do uczestnictwa !

Święto Dziękczynienia - Thanksgiving
Z okazji zbliżającego się Święta Dziękczynienia - życzymy 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!

Kącik Finansowy
Ofiara zebrana na każdej mszy św. pomaga nam w utrzymaniu PMK oraz naszych
spotkań – zakupie kawy, napojów, obrusów, sztućców, talerzyków itp. Wrześniowa taca
wynosiła $320. Comiesięczna opłata za kościół wynosi $100.00. Serdecznie
dziekujemy wszystkim ofiarodawcom - Bóg Zapłać!

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2019 roku (w j. polskim)
Grudzień
8 - Msza Św. (12:30) & Mikołaj
25 – Boże Narodzenie -Msza Św.
kościół Nativity

Styczeń
12 – Msza Św. (12:30)

Luty
9– Msza Św. (12:30)

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 !

