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Cathedral of the IC, tel: (901) 725-2700 

 

Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze): 

Wejście: Com Przyrzekł Bogu #515 

Ofiarowanie: Kiedyś o Jezu #181 

Komunia: Jeden Chleb #84 

Dziękczynienie: Panie Mój #119 

Wyjście: Liczę na Ciebie Ojcze #931 

Czytania na dziś: 

I- Z Księgi Wyjscia (Wj 32, 7-11. 13-14) 

II- Z Listu Św. Pawła Ap. do Tymoteusza (1 Tm 1, 12-

17) 

Psalm: „Wstanę i wrócę do mojego ojca!” 

Ewangelia: Słowa Ewangelii według Św. Lukasza  

(Łk 15, 1-32)  

Intencje dzisiejszej Mszy św. 
Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w poniższych 

intencjach: 
- Za duszę ŚP. Pawła Bis, w 6tą 

rocznicę Jego śmierci. 

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusza 

Twojego sługi Pawła., którego rocznicę 

śmierci obchodzimy, otrzymała 

przebaczenie i wieczny odpoczynek.  

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, 

a światłość wiekuista niechaj im świeci. 

Niech odpoczywa w pokoju. Amen. 
 

- O Pokój dla wszystkich ludzi na całym świecie !

 

„Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, 

już nie jestem godzien nazywać się twoim synem....” 
 

 Serce Ojca 

 

To wielkie zło i nieszczęście, gdy stworzenie 

trwale konfliktuje się ze swoim Stwórcą. Gdy 

mówi Mu: Nie jesteś dla mnie ważny i godny 

uwagi. Ja sam zdecyduję, co lub kogo uznam za 

mojego boga. Dla Izraelitów kimś ważniejszym od 

Boga Jedynego, który ich wyprowadził z ziemi 

egipskiej, okazał się posąg cielca odlanego z 

metalu. Ot, osłuchana historia, ale rzecz to 

niebywała. Właściwie nie dziwią słowa Pana do 

Mojżesza: „Pozwól Mi, aby rozpalił się gniew mój 

na nich. Chcę ich wyniszczyć”. Wiemy, nie było to 

(i być nie mogło) ostatnie słowo „Miłośnika życia” 

w sprawie ludu zdążającego do Ziemi Obiecanej! 

Słów Pana było jeszcze wiele. Bywały mocne, 

napominające, ale zawsze chodziło w nich o 

wykrzesanie postawy przyjęcia i odwzajemnienia 

wspaniałej miłości Boga do człowieka. O to samo chodzi w ostatecznym i najważniejszym Słowie, które wyrzekł 

do nas Ojciec w Synu Jednorodzonym, gdy Ten stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Kościół, my wszyscy 

nie mamy niczego ważniejszego do roboty niż to Słowo zgłębiać, w Nim mieszkać i Je wszystkim narodom 

zwiastować, głosić. Nawet dawni „bluźniercy, prześladowcy i oszczercy” są – jak Szaweł – zaproszeni do pracy 

w Kościele. Nikt z góry nie jest spisany na straty, bo „Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników”. 

A w przypowieści, słusznie zwanej Ewangelią w Ewangelii i perłą Łukaszowej Ewangelii, mowa jest o trudnej i 

burzliwej relacji dwóch synów z ich ojcem. Dość łatwo odnajdziemy się w starszym lub młodszym. Ale 

najważniejsze jest to, że Jezus odsłania prawdę o Sercu Ojca. Wykorzystajmy szansę, by zagłębić się i w tym, 

jaka – jak bezdenna, nieskończona, niewyczerpalna – jest miłość Boga Ojca do nas, ludzi, i zachwycić nią. Oto 

my wszyscy, bez wyjątku, jako biedni grzesznicy, nieraz lekkomyślnie naruszający sprawiedliwy ład Bożych 

praw, możemy wciąż na nowo powracać i ze skruchą w sercu stawać przed miłującym nas Ojcem. On, który 

stworzył nas jako podobnych sobie, ponad wszystko zatroskany jest o nasze doczesne i wieczne dobro, szczęście. 

Skoro tak, to mamy w ręku dość powodów, by się radować. A w niedzielnej Eucharystii przeżywać przedsmak 

uczty w Niebie. 
                Krzysztof Osuch SJ 

                         

http://www.polishcatholicmission.org/


             OGŁOSZENIA I NIE TYLKO… 

               
                               Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $335. Comiesięczna opłata za kościół wynosi 

$150.  Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać! 

    
 

Msza Św. w Październiku    
Nasza msza święta w październiku odbędzie się jak zawsze w drugą niedzielę miesiaca, w 

niedzielę 9go pazdziernika o godz. 14 w Katedrze (ul. Central). 

W miesiącu sierpniu, 26go obchodziliśmy uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. 

Ikona Czarnej Madonny z Jasnej Góry należy do najbardziej znanych wizerunków Matki 

Bożej, który w sposób szczególny wpisał się w historię Polski i naznaczył trwałym rysem 

religijność Polaków. Ikona ta ma swoje źródła na wschodzie i jest czczona także w 

prawosławiu. Częstochowska ikona prezentuje najstarszy typ ikony Matki Boskiej z 

Dzieciątkiem Jezus na ręku, tzw. Hodegetrię, czyli wskazującą drogę. 
 

 
 

Miesiąc październik miesiącem Różańca Świętego 

Miesiąc październik poświęcony jest Maryi i pięknej modlitwie 

różańcowej, modlitwie prostej, a zarazem kompletnej pod każdym 

względem. W różańcu łączą się i uzupełniają wszystkie rodzaje modlitwy: 

uwielbienie, pochwała, błaganie, wstawiennictwo, dziękczynienie.  

Ojciec Św. Jan Paweł II wielokrotnie nawoływał, aby wytrwale odmawiać 

różaniec, zarówno we wspólnotach kościelnych jak i naszych rodzinach. 

W trakcie powtarzanych wezwań jednoczy on serca, prowadzi do zgody, 

ożywia nadzieję i obdarza nas wszystkich pokojem i radością Chrystusa, 

który dla nas się narodził, umarł i zmartwychwstał. Tak mówił o 

modlitwie różańcowej:  „Różaniec jest moją codzienną modlitwą – i 

muszę powiedzieć, że jest modlitwą cudowną, cudowną w swojej 

prostocie i w swej głębi…W tej modlitwie powtarzamy wiele razy te same 

słowa, lecz są to słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i 

od swej krewnej Św. Elżbiety. Z tymi słowami łączy się cały Kościół. 

Modlitwa różańcowa jest modlitwą wdzięczności, miłości i ufnej 

prośby… Do tej modlitwy różańcowej zachęcam was i zapraszam. 

Odmawiajcie różaniec!” 
 

 

 
 

Powrót do Szkoły 

  Wszyscy krzyczmy dziś wesoło - witaj szkoło! 

  Witaj szkoło! Nowych wyzwań przyszedł czas, 

  Powracacie dziś do szkolnych klas. 

              Uczcie się pilnie, cieszcie młodością, 

  Niech każdy dzień w szkole Wam mija z radością! 

Kochani, - naszym wszystkim młodszym i starszym uczniom oraz 

studentom - życzymy  pomyślnego roku szkolnego 2022/23.  Życzymy 

Wam dużo radości, samych najlepszych wyników naczania,  nowych 

przyjaźni, wielu ciekawych  przeżyć i osiągnięcia  wyznaczonego celu. 

 

Potrzebujemy Waszej Pomocy 

Zachecamy 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 roku (w j. polskim) 

 
Pażdziernik Listopad Grudzień 

9 – Msza Św. (14:00) 1 – Powiadomimy 

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

25 – Powiadomimy 

 


