1 stycznia 2013
Dwoma Mszami uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki rozpoczęliśmy nowy Rok Pański 2013.
We wstępie do Mszy św. przypomniano tereny krwawych konfliktów na świecie, co jeszcze
bardziej zmobilizowało nas do modlitwy o pokój na świecie.
2 stycznia 2013
Wizytą w domu Elizabeth i Roberta Wysockiego rozpoczęła się tegoroczna kolęda. W
nawiązaniu do Roku Wiary jej hasłem są słowa z Ewangelii według św. Marka: „Wierzę, zaradź
memu niedowiarstwu” (9, 24), a obrazek kolędowy przedstawia naszą chrzcielnicę na tle
otwartych drzwi kościoła (porta fidei).
6 stycznia 2013
W uroczystość Objawienia Pańskiego, zgodnie ze starą tradycją Kościoła, dokonano dziś
uroczystego ogłoszenia daty Wielkanocy i innych świąt ruchomych. W tym roku Święta
Zmartwychwstania Pańskiego będą obchodzone 31 marca.
Po Mszy św. odbyło się nasze parafialne spotkanie opłatkowe. Wszystkich ucieszyła ogromna
frekwencja.
7 stycznia 2013
Ks. proboszcz wziął udział w specjalnym pokazie wystawy Portrait of Spain, w Museum of Fine
Art w Houston, na który zaproszono księży z archidiecezji Galveston-Houston. Zwiedzanie
wystawy rozpoczęło się od spotkania z dyrektorem muzeum Gary’m Tinterlow’em.
10 stycznia 2013
W kościele St. Jerome odbyło się spotkanie dekanalne, w którym wziął udział ks. proboszcz.
Nasz kościół leży na terenie parafii St. Jerome. Liczne zajęcia księży mocno ograniczyły liczbę
uczestników tego spotkania. Przybyło nań zaledwie 5 księży, jeden diakon i 8 gości z Catholic
Charities.
11 stycznia 2013
Podczas kolejnej katechezy dla dorosłych rozpoczęliśmy czytanie dokumentów soborowych.
Dziś były to fragmenty konstytucji Sacrosanctum Concilium. Uczestnicy zostali pouczeni, że za
udział w trzech tego typu spotkaniach można uzyskać odpust zupełny.
13 stycznia 2013
W Święto Chrztu Pańskiego dzieci ze szkoły sobotniej przedstawiły Jasełka. Wcześniej,
podczas kazania dla dzieci „ochrzciliśmy” figurkę Pana Jezusa.
Dziś także rozpoczęliśmy akcję uaktualniania spisu parafian. W związku dużą mobilnością ludzi
w Stanach Zjednoczonych, archidiecezja wymaga, by taki spis odbywał się co kilka lat.
19 stycznia 2013
Kilka rodzin z naszej parafii wzięło udział we Mszy św. i marszu w obronie życia z Charismatic
Center w Houston do największej kliniki aborcyjnej w Stanach Zjednoczonych przy Gulf Fwy.
Podczas rozważania różańca, jedna dziesiątka została odmówiona po polsku.
20 stycznia 2013
Dzisiejsza Msza św. o godz. 11.00 rano została odprawiona ad orientem.
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Choć okres Narodzenia Pańskiego zakończył się w poprzednią niedzielę, dziś byliśmy
uczestnikami koncertu kolęd. Gościem specjalnym była Kinga Skrętkowicz-Ferguson z Ars
Lyrica w Houston.
Okładka dzisiejszego biuletynu miała kolor fioletowy, przez co nawiązaliśmy do dnia pokuty za
grzech aborcji, obchodzonego w Stanach Zjednoczonych 22 stycznia. Wprowadzeniem do jego
przeżycia w 40. rocznicę legalizacji aborcji w tym kraju, był specjalny list arcybiskupa
Galveston-Houston, kard. Daniela diNardo, który został odczytany podczas Mszy św.
22 stycznia 2013
W 40. rocznicę legalizacji aborcji Stanach Zjednoczonych, poranna Msza św. o zakończenie
aborcji została odprawiona w kolorze fioletowym.
Przed południem ks. proboszcz wraz z kilkoma parafianami odmówił modlitwę różańcową o
zakończenie aborcji przed kliniką aborcyjną przy Gulf Fwy. Następnie udaliśmy się do
konkatedry Sacred Heart, gdzie wzięliśmy udział we Mszy św. odprawianej przez Daniela
kardynała DiNardo, arcybiskupa Galveston-Houston.
27 stycznia 2013
Podczas dzisiejszego kazania dla dzieci jeszcze raz spojrzeliśmy na żłóbek Chrystusa i po
podpowiedzi dzieci, że niemowlę potrzebuje ciągłej opieki, rozstaliśmy się z postanowieniem, że
zawsze będziemy przyjmowali Pana Jezusa do naszych serc.
Dzieci były także najbliższymi świadkami odnowienia przyrzeczeń małżeńskich Hanny i
Wojciecha Tomaszkiewiczów, którzy obchodzili 25. rocznicę małżeństwa.
1 lutego 2013
Uczestnicy piątkowej Mszy św. zostali zaproszeni na plebanię, gdzie miała miejsce kolęda. Po
wspólnej modlitwie odbyła się agapa. Wszystkiemu z ogromnym zainteresowaniem przyglądała
się Elizabeth z Jamajki, która regularnie uczestniczy we Mszy św. po polsku w piątki.
2 lutego 2013
Ks. proboszcz wziął udział w sympozjum „Misja Ordynariatu dla byłych anglikanów”, które
odbyło się w St. Mary’s Seminary w Houston. Na sympozjum przybył m. in. abp Gerhard L.
Műller, Prefekt Kongregacji Nauki Wiary oraz Donald kardynał Wuerl, arcybiskup Waszyngton i
kościelny delegat do wprowadzenia konstytucji Anglicanorum coetibus w Stanach
Zjednoczonych.
Dzieci przygotowujące się do pierwszej komunii św.
znajomości podstawowych modlitw.

miały dziś pierwszy egzamin ze

Natomiast w polskiej szkole odbył się karnawał.
2/3 lutego 2013
W całej archidiecezji rozpoczęła się akcja Diocesan Services Fund. Na wszystkich Mszach
wyjaśniano istotę tego funduszu i zachęcano do jak największej ofiarności. Nasze tegoroczne
zobowiązanie wynosi $15,120.00.
3 lutego 2013
Po zakończeniu przed tygodniem katechezy przed bierzmowaniem, dziś odbyły się konsultacje,
czyli otwarte spotkanie wyjaśniające tezy egzaminu. Część kandydatów (6 osób), upewniwszy
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się, że są dobrze przygotowani, postanowiła podejść do egzaminu w tzw. „zerowym” terminie.
Wszyscy pomyślnie zdali.
Po południu ks. proboszcz wziął udział w nieszporach w tradycji anglikańskiej, które zostały
odprawione w kościele Our Lady of Walsingham, na zakończenie wizyty w Houston Prefekta
Kongregacji Nauki Wiary, abpa Gerharda L. Műllera. Nieszpory składały się z hymnu, dwóch
psalmów, czytania ze Starego Testamentu, pieśni Maryi Magnificat, czytania z Nowego
Testamentu, pieśni Symeona, wyznania wiary , modlitwy Ojcze nasz, próśb, generalnego
dziękczynienia, modlitwy sw. Chryzostoma i modlitwy Ave Regina Coelorum. Następnie miało
miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu i procesja do ogrodów kościoła.
4 lutego 2013
Do biura parafialnego wpłynęło pismo z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, w którym ks.
prał. Peter B. Wells, przekazał podziękowania Papieża Benedykta XVI za nasze życzenia
świąteczne. W piśmie czytamy m. in.: ”Odwzajemniając świąteczną pamięć Jego Świątobliwość
modli się i życzy, by <echo wieści z Betlejem, że Bóg zstąpił na ziemię> dotarło do każdego
człowieka, do każdej rodziny, każdego domu, do środowisk pracy, wszędzie tam, gdzie żyje,
trudzi się i cierpi człowiek. (…) W tym duchu udziela Księdzu Proboszczowi i całej Wspólnocie
Polaków przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Houston swego Apostolskiego
Błogosławieństwa”.
7 lutego 2013
W domu Marii i Ryszarda Sienko odbyła się ostatnia kolęda tego sezonu. Królowo Rodzin –
módl się za nami!
8 lutego 2013
Dzień po zakończeniu kolędy, wieczorna Msza św. została odprawiona za wszystkie
odwiedzone rodziny. Podczas Mszy św. użyto nowego formularza Mszy o nową ewangelizację.
Natomiast w czasie kazania zwrócono uwagę na ścisły związek między arcypolskim zwyczajem
duszpasterskich odwiedzin kapłana (kolędą) a nową ewangelizacją.
Po Mszy św. odbyła się kolejna katecheza dla dorosłych, poświęcona Konstytucji Sacrosanctum
concilium, o liturgii świętej.
10 lutego 2013
Ewangelia o powołaniu Piotra stała się głównym motywem rozważania na temat zbliżającego
się Wielkiego Postu. W homilii przedstawiono spowiedź jako jałmużnę daną samemu sobie, na
oczyszczenie grzechów.
Kandydaci do bierzmowania zdawali dziś egzamin. Na 16 zdających, pozytywną ocenę
otrzymało 15 kandydatów.
11 lutego 2013
Z okazji obchodzonego dziś Światowego Dnia Chorych podczas porannej Mszy św. udzielono
sakramentu namaszczenia chorych.
Już po Mszy św. dotarła do nas wiadomość, która zaszokowała cały katolicki świat. Papież
Benedykt XVI podczas konsystorza w Watykanie ogłosił, że ustąpi z urzędu 28 lutego, o godz.
8:00 wieczorem.
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Podczas posiedzenia Rady Parafialnej podpisaliśmy się pod listem pożegnalnym do Papieża
Benedykta XVI. Z uwagi na krótki czas jaki pozostał do zakończenia jego pontyfikatu, list został
niezwłocznie wysłany do Watykanu. Ustalono, że we czwartek, 28 lutego, wieczorem będzie
odprawiona Msza dziękczynna za posługę Benedykta XVI. Ponieważ tego dnia o tej godzinie
Kościół nie będzie miał już Papieża, jego imię zostanie pominięte w modlitwie eucharystycznej.
Także w niedzielę, 24 marca, odśpiewamy hymn Te Deum, by podziękować Bogu, za
odchodzącego Papieża.
13 lutego 2013
W Środę Popielcową zostały odprawione aż 4 Msze św, w tym jedna na terenie osiedla dla
starców przy 10100 Kempwood oraz liturgia Słowa z posypaniem głów popiołem. W homilii na
Mszy św. o 7:00 wieczorem zestawiliśmy trzy uczynki pokutne z dzisiejszej Ewangelii (post,
modlitwa, jałmużna) z trzema kierunkami przykazania miłości (Boga, bliźniego i siebie
samego). Spowiedź św. została ukazana jako osobisty post, a więc porzucenie wygodnego
myślenia, że spowiedź nie jest dla mnie.
Rycerze Kolumba serwowali dziś postny posiłek.
15 lutego 2013
Została odprawiona pierwsza Msza św. po angielsku i Droga Krzyżowa. Przybyło około 10
osób.
Toni Wolski wraz ze swoimi przyjaciółmi i rodziną rozpoczął dziś niezwykle popularną w
Stanach Zjednoczonych akcje Fish Fry, czyli sprzedaż postnego posiłku w okresie Wielkiego
Postu.
16 lutego 2013
Członkowie Rady Parafialnej zrobili dziś wiosenne porządki na naszym terenie. Przede
wszystkich zdjęto karnawałową dekorację sali parafialnej i uporządkowano strych.
17 lutego 2013
W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczęliśmy odprawianie Gorzkich Żali.
W kościele ustawiono specjalną dekorację: na tle flagi Watykanu umieszczono portret Papieża
Benedykta XVI i napis „Thank you”.
Dziś także odbyła się konferencja dla rodziców kandydatów do bierzmowania i świadków, którą
prowadził dk. Antoni Rudnicki. W tym samym czasie ks. proboszcz przyjął egzamin poprawkowy
oraz odbył spotkanie z gośćmi z Polski, którzy przyjechali do Houston na leczenie.
18 lutego 2013
Do naszej parafii przybył na krótki odpoczynek ks. Leszek Prebendowski, z parafii Matki Boskiej
Królowej Polski w Toronto w Kanadzie.
22 lutego 2013
Daniel kardynał DiNardo zaprosił do konkatedry w downtown Houston księży i diecezjan na
wspólną modlitwę w intencji Papieża Benedykta XVI i Kościoła w tym szczególnym momencie
jego dziejów. W tej Mszy św. wziął udział ks. proboszcz Waldemar Matusiak. W osobistym
wspomnieniu ks. kardynał powiedział, że dziś przypada 100. rocznica urodzin jego ojca,
włoskiego emigranta, który przed laty przybył do Stanów Zjednoczonych.
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Rozważania dzisiejszej Drogi Krzyżowej oparte były na kolejnych fragmentach Składu
Apostolskiego. W nabożeństwie udział wzięło 59 osób.
23 lutego 2013
Wyjątkowo oddani parafii parafianie pracowali dziś wiele godzin na terenie kościelnym, w
kościele, w sali parafialnej i wysięgniku, który umożliwił wymianę żarówek w kościele i na
zewnątrz kościoła. Tą drogą wszystkim dziękujemy!
24 lutego 2013
Jak ten czas leci! Dopiero rozpoczęliśmy kazania dla dzieci a dziś było ich szóste „wydanie”.
Dzieci odpowiadały na pytania dotyczące kolorów, co miało ich naprowadzić na znaczenie
fioletowego koloru używanego w Kościele w Wielkim Poście. W modlitwie powszechnej
pamiętaliśmy o gen. Auguście Emilu Fieldorfie „Nilu”, który został zamordowany przez
komunistów dokładnie 60 lat temu.
Na zakończenie Mszy św. zaśpiewaliśmy hymn Te Deum, jako dziękczynienie za pontyfikat
Benedykta XVI.
Zbieraliśmy zapisy na akcję przepisywania Ewangelii według św. Marka. Zgłosiło się 54 rodzin.
W oficjalnych dokumentach archidiecezji widnieje informacja, że nasza parafia liczy 300 rodzin.
w odbywającym się właśnie „spisie parafian” (czyli weryfikacji nazwisk, adresów, telefonów, co
robi się w każdej parafii co kilka lat) wzięło udział 120 rodzin. W ubiegłym roku parafię
utrzymywało 240 rodzin, to jest o 11 mniej niż rok wcześniej).
Po Gorzkich Żalach odbyła się próba przed bierzmowaniem, które odbędzie się w sobotę, 2
marca 2013.
25 lutego 2013
Po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich zgłoszeń na akcję przepisywania Ewangelii według
św. Marka, okazało się, że należy przygotować 112 perykop, a średnia długość perykopy to
zaledwie 6 wersetów.
28 lutego 2013
W ostatni dzień pontyfikatu Benedykta XVI, podczas porannej Mszy św. odmówiliśmy specjalną
modlitwę w jego intencji oraz za Kościół.
Wieczorem zgromadziliśmy się na specjalnej Mszy dziękczynienia z pontyfikat Benedykta XVI.
Przybyło nań 29 osób. Rozpoczął ją – zgodnie z sugestią Daniela kard. DiNardo - śpiew hymnu
O Stworzycielu Duchu przyjdź. W homilii rozwinięto wątek ostatecznych rozwiązań w sprawie
zbawienia w czym pomocna była także myśl Benedykta XVI z jego wykładu wygłoszonego w
latach 90 „Trudności wiary w dzisiejszej Europie”. Podczas modlitwy eucharystycznej (Kanon
Rzymski) po raz pierwszy pominięto imię Papieża, gdyż Stolica Piotra była już sede vacante.
1 marca 2013
W Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w rozważania Drogi Krzyżowej wpleciono
fragmenty przejmujących grypsów (nielegalnych listów wysyłanych z więzienia) przez płk
Łukasza Cieplińskiego, ps. „Pług” zamordowanego po sfingowanym procesie w więzieniu
mokotowskim 1 marca 1951.
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Msza św. również została odprawiona w intencji Żołnierzy Wyklętych. Informacja o niej znalazła
się na stronie www.zolnierzewykleci.pl. Po krótkiej homilii do słów Ewangelii „zabijmy syna a
staniemy się dziedzicami” (Mt 21, 38), przedstawiono życiorys płk. Łukasza Cieplińskiego.
Wieczorem odbyła się spowiedź dla kandydatów do bierzmowania i ich świadków. Spowiedzi
słuchał przez 2,5 godz. ks. Jan Kubisa.
2 marca 2013
Już trzeci dzień z rzędu Msza św. rozpoczęła się od śpiewu hymnu Veni Sanctus Spiritus, o co
prosił Daniel kard. DiNardo. Dziś ta prośba o Ducha Uświęciciela została przede wszystkim
skierowana z myślą o 22 młodych ludziach, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Są nimi:
Miguel Caranti, Pedro Caranti, Victoria Caranti, Grace Ciaston, Anna Dwornik, Julia Fedko,
Michelle Fedko, Nicole Giles, Cecylia Gołaszewski, Adrian Gorszewski, Maria Kosacka,
Karolina Krozel, Olivia Kuligowski, Rebeka Mrożkiewicz, Filip Tomaszkiewicz, Patryk
Tomaszkiewicz, Jessica Madry, John Szafarczyk, Monica Wojciechowski, Gabriela Tarnowski,
Gregory Tarnowski, Brunon Walczak. Mszy św. przewodniczył bp Vincent Rizzotto,
emerytowany biskup pomocniczy Galveston-Houston (tyt. Lamasda). Na zakończenie Mszy św.
każdy otrzymał katechizm młodych YouCat.
3 marca 2013
W pierwszą rocznicę śmierci ks. Leszka Wedziuka Rycerze Kolumba ofiarowali kielich mszalny,
który został poświęcony za zakończenie Mszy św. w jego intencji. Następnie kielich zostanie
przekazany do parafii św. Józefa w Stargardzie Szczecińskim.
7 marca 2013
Ks. proboszcz wziął udział w spotkaniu polskich księży, które odbyło się w parafii św. Anny w
La Vernia.
8 marca 2013
Nietypowo, bo od śpiewu hymnu Veni Santus Spiritus, rozpoczęliśmy dzisiejsze nabożeństwo
Drogi Krzyżowej. W ten sposób staramy się włączyć w nurt modlitwy całego Kościoła o dobry
wybór Następcy św. Piotra. Jej rozważania były oparte na fragmentach Ewangelii według św.
Marka. Nabożeństwo zakończyło się krótką adoracją Najświętszego Sakramentu.
Natomiast podczas kolejnej katechezy dla dorosłych zajęliśmy się Konstytucją Apostolską Jana
Pawła II Universi Dominici Gregis o wakacie Stolicy Apostolskiej i wyborze Biskupa
Rzymskiego.
10 marca 2013
Raz jeszcze niedzielną liturgię rozpoczęliśmy od śpiewu hymnu Veni Sanctus Spiritus. W tych
dniach Kościół na całym okręgu ziemi przypomina wieczernik i zgromadzonych w nim
Apostołów oczekujących na Ducha Świętego.
11 marca 2013
Wieczorem odbyło się posiedzenie Rady Parafialnej, na którym omówiono najbliższe
wydarzenia w życiu parafii w tym organizację śniadania wielkanocnego, w niedzielę 7 kwietnia.
12 marca 2013
W dniu rozpoczęcia konklawe poranna Msza św. została odprawiona pro eligendo Romano
Pontifice.
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Do Houston przybył ks. Marek Porczyński, filipin, który będzie prowadził rekolekcje parafialne.
Wcześniej nasz rekolekcjonista pojedzie do Dallas na rekolekcje do tamtejszej Polonii.
Wieczorem w Watykanie rozpoczęło się konklawe.
13 marca 2013
HABEMUS PAPAM!
Ma znak pomyślnego wyboru na drzwiach kościoła wywieszono flagę Watykanu i
Argentyny, skąd pochodzi Papież Franciszek.
14 marca 2013
Poranna Msza św. została odprawiona w intencji nowego Papieża Franciszka.
W kościele St. Rose of Lima odbyło się spotkanie dekanalne, w którym wziął udział ks.
proboszcz. Tym razem naszym gościem był Brian Johnson, dyrektor biura Katechezy Młodzieży
i Ewangelizacji.
15 marca 2013
Dzisiejsze rozważania drogi krzyżowej były echem pawłowego apelu z ostatniej niedzieli: „W
imię Chrystusa prosimy was, pojednajcie się” (2 Kor 5 , 20), a więc w całości były poświęcone
pojednaniu.
19 marca 2013
Papież Franciszek odprawił w Rzymie na placu św. Piotra Mszę św. inaugurującą jego
pontyfikat.
20 marca 2013
W seminarium St. Mary’s odbył się dzień skupienia księży prowadzony przez bpa Marka J.
Seitz’a, biskupa pomocniczego diecezji Dallas (tyt. Cozylia).
22 marca 2013
Biblijną drogą krzyżową, przeplataną śpiewem sekwencji Stabat Mater Dolorosa, rozpoczęliśmy
rekolekcje wielkopostne, prowadzone przez ks. Marka Porczyńskiego. Na początku Mszy św.
natomiast zaśpiewaliśmy hymn Veni Sanctus Spiritus, prosząc, by Duch Święty odnowił naszą
parafię tak jak w tych dniach odnawia Kościół św.
Toni Wolski wraz ze swoją rodziną i przyjaciółmi po raz ostatni serwował piątkową rybę.
Odwiedziło nas bardzo wielu gości!
23 marca 2013
Wspólnota chorwacka miała dziś swoją Mszę św. w naszym kościele. Zaproponowano także
zorganizowanie I komunii św. dla 5 dzieci w połowie maja tego roku.
Wieczorem natomiast miał miejsce drugi dzień rekolekcji wielkopostnych.
24 marca 2013
Podczas porannej Mszy św. po angielsku pożegnaliśmy Mary Mizenko, wielce zasłużoną
parafiankę, która wraz ze swoja córką przenosi się do Kalifornii.
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Procesja z palmami na początku Mszy św. była w tym roku szczególnie barwna, ponieważ
wielu parafian przyszło w strojach ludowych. Podczas Mszy św. wygłoszona była ostatnia
konferencja rekolekcji poświęcona pojednaniu.
W sali parafialnej serwowaliśmy kawę i ciasto. Dochód z tego spotkania był przeznaczony dla
Karoliny Dzienniak, która dzięki wsparciu licznych przyjaciół w Polsce przyjechała do Houston
na leczenie.
26 marca 2013
Ks. proboszcz wziął udział we Mszy św. krzyżma, sprawowanej w konkatedrze Serca Pana
Jezusa w downtown w Houston, pod przewodnictwem Daniela Kard. DiNardo, w asyście
wszystkich biskupów, licznych księży, diakonów, seminarzystów, zakonnic i wiernych świeckich.
27 marca 2013
Zaledwie kilka osób przyszło dziś wieczorem by pomóc w dekorowaniu kościoła. Przygotowano
kaplicę adoracji, tzw. ciemnicę i Grób Pański.
28 marca 2013
Święte Triduum Paschalne rozpoczęliśmy od Mszy Wieczerzy Pańskiej z obrzędem mandatum.
W tym roku uczestniczyli w nim chłopcy przygotowujący się do I komunii św. oraz mężczyźni
uczęszczający na Mszę św. po angielsku o godz. 9.00 rano. Adoracja Najświętszego
Sakramentu trwała do godz. 10:00 wieczorem.
29 marca 2013
W Wielki Piątek już chyba po raz ostatni miały miejsce dwie celebracje Męki Pańskiej: po
angielsku i osobna po polsku. Ta pierwsza zgromadziła zaledwie kilka osób, natomiast na
liturgię po polsku przyszły także rodziny amerykańskie. To wyraźny znak, że najważniejsze
uroczystości powinny być sprawowane w dwóch językach.
30 marca 2013
Po 4 spotkaniach połączonych z poświęceniem pokarmów na stół wielkanocny Polish National
Alliance wraz ze szkołą sobotnią zorganizowali konkurs poszukiwania jajek. Do zabawy chętnie
włączyli się także dorośli, co widać w naszej galerii fotograficznej.
Wieczorem uczestniczyliśmy w Wigilii Paschalnej, Matce całej Liturgii. W tym roku szczególnie
obfity był stół Słowa Bożego. Przygotowano aż 6 czytań! Po wigilii grupa parafian odwiedziła na
plebanii ks. proboszcza. Podczas radosnego wieczorem sugerowano, by w roku przyszłym
początek wigilii wyznaczyć na godz. 9.00 wieczorem i zakończyć ją procesją rezurekcyjną.
31 marca 2013
Dzień Zmartwychwstania Pańskiego zgromadził ogromną rzeszę wiernych. Sprawowano dla
nich 3 Msze św.: o godz. 7:00, 9:00 i 11:00 rano.
1 kwietnia 2013
W poniedziałek w oktawie Wielkanocy została odprawiona dodatkowa Msza św. po polsku, o
godz. 7:00 wieczorem. W ten sposób przedłużyliśmy duchową radość największych świąt
chrześcijańskich.
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3 kwietnia 2013
Uczestnicy porannej Mszy św. o godz. 8:00 rano zorganizowali dziś pożegnalne śniadanie z
Mary Mizenko, która wkrótce opuści Houston. Podczas tego śniadania ks. proboszcz wręczył jej
ikonę Matki Boskiej Częstochowskiej, jako wyraz pamięci i wdzięczności za wszystko co Mary
zrobiła dla naszej parafii.
6 kwietnia 2013
Ten dzień obfitował w udzielanie sakramentów: odbyły się trzy chrzty, jeden ślub i
przygotowanie dzieci do pierwszej spowiedzi św. Po ostatniej Mszy św. odbyła się jeszcze
prywatna uroczystość wręczenia szkaplerzy całej rodzinie. Bogu niech będą dzięki za
wszystko!
7 kwietnia 2013
Niedziela Miłosierdzia Bożego to tradycyjnie dzień naszego parafialnego spotkania przy
świątecznym stole. Jak zwykle śniadanie wielkanocne przygotowała rada parafialna.
Serwowano rożne polskie specjały, ale największym wzięciem cieszyła się pieczona szynka
przygotowana przez Katarzynę Przybylską.
Wcześniej została odprawiona Msza św. w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Podczas
modlitwy powszechnej odczytano nazwiska wszystkich poległych. Na zakończenie Mszy św. ks.
proboszcz wyraził nadzieję, że dzisiejsza modlitwa przyniesie siłę wszystkim, którzy dążą do
rzetelnego wyjaśnienia przyczyn tej tragedii. Mijają już 3 lata od tego wydarzenia bez
precedensu w historii krajów rozwiniętym, a jego przyczyny wciąż nie są znane. W świecie
polityki i mediów pojawia się także nowy element w podejściu do tej tragedii, a mianowicie
szyderstwo. W katastrofie tej zginęło 96 osób, w tym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, prof.
Lech Kaczyński.
Po południu odbyła się specjalna Msza św. Niedzieli Miłosierdzia po angielsku. Jak zwykle
zgromadziła ona sporą grupę wiernych W tym roku spowiedzi słuchało 7 księży. Mszę św.
zakończyło indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, co jest momentem
niezwykle przejmującym także dla celebransa.
8-12 kwietnia 2013
W Washington, Michigan odbyły się rekolekcje chrystusowców, w których - w duchu
zakonnego posłuszeństwa - wziął udział ks. proboszcz Waldemar. Ciekawa była jego podróż do
Detroit. Rozpoczął ją o godz. 6:25 rano lotem do Chicago, gdzie z powodu burzy doszło do
opóźnienia przylotu samolotu. Następnie został odesłany do Dallas w Teksasie, skąd poleciał
kolejnym samolotem do Detroit w Michigan. W ten sposób lot trwający zwykle nieco ponad 2
godz. rozciągnął się na 14 godzin tułaczki po lotniskach w Ameryce.
13 kwietnia 2013
Dzieci z polskiej szkoły pojechały dziś na wycieczkę do Oil Ranch, gdzie z bliska mogły spotkać
się ze zwierzętami. Niektóre dzieci próbowały nawet doić krowę!
14 kwietnia 2013
Podczas Mszy św. o godz. 11.00 rano rozpoczęło się wygłaszanie katechez na temat Kościoła i
Dekalogu.
19 kwietnia 2013
Kolejna katecheza dla dorosłych poświęcona była Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen
Gentium.
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21 kwietnia 2013
Podczas Mszy św. o godz. 11.00 rano polecaliśmy Bogu rotmistrza Witolda Pileckiego, jednej z
najpiękniejszych i bohaterskich postaci II wojny światowej. W tych dniach mija 70. rocznica jego
ucieczki z obozu w Auschwitz a także 65. rocznica mordu na nim w więzieniu mokotowskim.
Po południu ks. proboszcz wziął udział w Adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy
seminarium St. Mary’s w Houston w intencji powołań.
22-25 kwietnia 2013
W tych dniach obecności w naszej parafii wędrującej monstrancji kard. DiNardo, po porannej
Mszy św. odmawialiśmy różaniec w intencji powołań po angielsku, łacinie i hiszpańsku.
26-28 kwietnia 2013
W drugiej części tygodnia obecności w naszej parafii wędrującej monstrancji kard. DiNardo
odbywała się adoracja Najświętszego sakrament zakończona modlitwą o powołania.
3 maja 2013
Nasze narodowe święto Konstytucji 3 maja i jednocześnie uroczystość Królowej Polski
uczciliśmy aż 3 Mszami św., w tym dwiema dla wspólnoty amerykańskiej. Poranną Mszę św.
zakończyliśmy litanią loretańską, która jest mało znana w Stanach Zjednoczonych.
Wieczorem odbyły się ostatnie przygotowania do festiwalu, zarówno techniczne jak i nocna
próba zespołu „Wawel”. Wszystkim towarzyszy dobra atmosfera, co napełnia nas nadzieją, że
już 7. festiwal zakończy się sukcesem.
4-5 maja 2013
Festiwal majowy. Pan Bóg pobłogosławił nas wspaniałą pogodą Temperatura powietrza nieco
przekracza 70º F przez co przebywanie na świeżym powietrzu nie jest uciążliwe. Naszych gości
podejmujemy na nowych stołach ufundowanych przez parafian. Po raz pierwszy zajęcia dla
dzieci zostały umieszczone w jednym miejscu. Prawdziwą ozdobą festiwalu jest zespół
„Wawel”, który niemal co godzinę przedstawia swój program. Ich barwne stroje i dynamiczne
tańce robią ogromne wrażenie na gościach. W powietrzu słychać strzały migawek aparatów
fotograficznych. Jest cudownie…
8 maja 2013
Na zebraniu organizacyjnym Slavic Festival podjęto zaskakującą decyzję, by tegoroczny 50.
festiwal odbył się w sali Knights of Columbus. Już we wrześniu ubiegłego roku organizatorzy
wyszli z inicjatywą, by festiwal w 2013 roku odbył się na terenie naszej parafii.
Wieczorem odbyło się liczenie biletów po festiwalu majowym. Sprawdzamy ilu gości obsłużyły
poszczególne stanowiska.
9 maja 2013
Kościół św. Teresy przy Memorial Park, był gospodarzem spotkania dekanalnego, w którym
wziął udział ks. proboszcz Waldemar. Gościem specjalnym był Mark Goloby, który mówił na
temat duszpasterstwa akademickiego w naszej archidiecezji.
Wieczorem ks. proboszcz wziął udział w uroczystej Mszy św. Wniebowstąpienia Pańskiego w
tradycji anglikańskiej w kościele Our Lady of Walsingham, ordynariatu dla byłych anglikanów.
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10 maja 2013
Wieczorna Msza św. została odprawiona w intencji Ireny Sendlerowej, bohaterki ostatniej wojny,
która uratowała około 2500 dzieci żydowskich wynosząc je z warszawskiego getta i
umieszczając w ochronkach, najczęściej prowadzonych przez zakonnice. Intencję mszalną
zamówiła Rada Parafialna.
12 maja 2013
W obchodzony dziś w Stanach Zjednoczonych Dzień Matki, dzieci z naszej szkoły złożyły
mamom życzenia, każdej wręczyły kwiatka, po czym zaprosiliśmy mamy na piknik.
17 maja 2013
Wieczorem odbyło się spotkanie pofestiwalowe, czas wspomnień i podziękowań. Podczas Mszy
św. ks. proboszcz podziękował organizatorom festiwalu, a więc Stanowi Polakowi i Krzysztofowi
Króżelowi. Następnie, podczas pikniku wręczyliśmy „świadectwa wdzięczności” kilkunastu
sponsorom i wolontariuszom festiwalu. Ks. proboszcz, unikający wymieniania szczególnie
zasłużonych, bo tych było zbyt wielu i łatwo byłoby kogoś pominąć, zwrócił tylko uwagę na
prawdziwą ozdobę festiwalu, jaką były występy grupy „Wawel”, wzbudzające ogromne
zainteresowanie naszych gości.
18 maja 2013
Podczas Mszy św. po chorwacku, o godz. 3:30 po południu, kilka osób przyjęło pierwszą
komunię św.
19 maja 2013
Na zakończenie okresu wielkanocnego, odbyliśmy symboliczną pielgrzymkę do źródeł naszej
wiary. Po homilii została poświęcona woda w chrzcielnicy, po czym każdy z uczestników Mszy
podszedł do niej, wymienił swoje imię i uczynił znak krzyża. W ten sposób, z okazji
obchodzonego Roku Wiary, chcieliśmy głębiej przeżyć naszą przyjaźń z Chrystusem
zapoczątkowaną na chrzcie św.
20 maja 2013
Wieczorem odbyło się posiedzenie Rady Parafialnej.
24 maja 2013
Dzieci przygotowujące się do pierwszej komunii św. przystąpiły dziś do pierwszej spowiedzi.
Najpierw odbyło się krótkie wprowadzenie do niej, indywidualna spowiedź i próba przed
niedzielną uroczystością w udekorowanym już kościele.
Podczas Mszy św. modliliśmy się m. in. w intencji Jakuba Błaszczykowskiego, Roberta
Lewandowskiego i Łukasza Piszczyka, aby dzięki Bożej pomocy rozegrali jutro jak najlepszy
mecz w finałach Ligi Mistrzów. Modlitwa ta wzbudziła zainteresowanie pochodzącej z Jamajki
Elizabeth, która jest zgorzałym kibicem piłki nożnej i zna nazwisko Roberta Lewandowskiego.
W ustanowiony przez Papieża Benedykta XVI dzień modlitw w intencji Kościoła w Chinach,
odmówiliśmy specjalną modlitwę w tej intencji.
25 maja 2013
Na wieczornej Mszy św. gościliśmy całą rodzinę Krystyny i Benedykta Derdów z Nowego Jorku,
którzy w naszym kościele i w pobliżu grobu ich syna i brata Macieja, dziękowali Bogu za 20 lat
pobytu w Stanach Zjednoczonych.
11

26 maja 2013
Te dzień, obchodzony w Polsce jako Dzień Matki, wybraliśmy na dzień Pierwszej Komunii
szóstki dzieci z naszej parafii. Uroczysta Msza rozpoczęła się od prośby rodziców o
dopuszczenie dzieci do pełnego udziału w Eucharystii. Po upewnieniu się, że zostały do tego
odpowiednio przygotowane ks. proboszcz wygłosił formułę zaproszenia ich do wejścia w
największą tajemnicę naszej wiary. W kazaniu akcentował potrzebę dalszej pracy na rzecz
pogłębiania ich przyjaźni z Jezusem. „Exempla trahunt” (przykłady pociągają) – najlepiej
zrobimy to przez osobiste świadectwo przywiązania do Chrystusa i jego Kościoła. Podczas
Mszy św. uderzała bardzo niska frekwencja wiernych.
Po południu ks. proboszcz spotkał się z całą rodziną Krystyny i Benedykta Derdów, którzy w
Houston obchodzą 20.rocznicę pobytu w Stanach Zjednoczonych.
28 maja 2013
W bibliotece sali parafialnej odbyło się spotkanie w architektem Hectorem Villarreall’em, który
przedstawił kilka propozycji zagospodarowania przestrzennego terenu parafii.
1 czerwca 2013
Zespół „Wawel” zorganizował dziś dyskotekę.
2 czerwca 2013
Warunki atmosferyczne nie pozwoliły na przeprowadzenie dziś procesji eucharystycznej z
okazji Bożego Ciała. W związku z tym w kościele odbyła się adoracja Najświętszego
sakramentów, podczas której użyto tych samych tekstów, które Papieska Rada do spraw Nowej
Ewangelizacji przygotowała na światową adorację Sakramentu Ołtarza pod przewodnictwem
Papieża Franciszka. Warto dodać, że adoracja ta odbyła się równocześnie z naszą! Na jej
zakończenie – dla podkreślenia związku z Rokiem Wiary - wszyscy odmówiliśmy wyznanie
wiary. Po liturgii dzieci, które przed tygodniem przyjęły Pierwszą Komunię otrzymały ikony Matki
Boskiej Częstochowskiej.
11 czerwca 2013
Na plebanii odbyło się zebranie nowej rady finansowej parafii, w skład której wchodzą: Krzysztof
Króżel, Ryszard Sienko i Tony Wolski. Rada dokonała przeglądu sprawozdania finansowego za
ubiegły rok, podjęła decyzję o wykorzystaniu środków z festiwalu majowego, podjęła decyzje
dotyczące dyscypliny finansowej podczas korzystania z obiektów parafialnych, w tym o
wprowadzeniu opłaty za korzystanie z budynku szkolnego dla szkoły polskiej. Ponadto
zapoznała się z planami przestrzennego zagospodarowania terenu parafii.
13 czerwca 2013
Ks. proboszcz Waldemar udał się na wakacje. Jego obowiązki przejął ks. Marek Zaręba z
diecezji sosnowieckiej i jednocześnie misjonarz w Zambii.
1 lipca 2013
Do biura parafialnego wpłynęło pismo z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, w którym ks.
prał. Peter Wells podziękował w imieniu Papieża Franciszka za nasze gratulacje po jego
wyborze. W piśmie czytamy m. in. „w duchu ufności Papież Franciszek zawierza Księdza
Proboszcza i całą Wspólnotę Polonijną gromadzącą się przy kościele Matki Boskiej
Częstochowskiej w Houston i wyprasza dla nich obfitość Bożego błogosławieństwa”.

12

5 lipca 2013
Podczas audiencji udzielonej Prefektowi Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kard. Angelo
Amato, Papież Franciszek zaaprobował jej 12 dekretów, w tym dekretu uznającego
autentyczność cudu za wstawiennictwem bł Jana Pawła II. W ten sposób została otwarta droga
do ogłoszenia jego kanonizacji.
Pierwszopiątkowa Msza św. odprawiana po polsku zgromadziła 3 Amerykanów i 3 Polaków.
8 lipca 2013
Ks. proboszcz Waldemar wziął udział w pierwszym spotkaniu wakacyjnej sesji Caf Catholica,
odbywającej się w tym roku w St. Thomas High School, prowadzonej przez księży bazylianów.
Gościem pierwszego spotkania był Daniel kard. DiNardo, który mówił na temat konklawe i
pierwszej encykliki Papieża Franciszka Lumen Fidei. Spotkania Caf Catholica gromadzą około
600 uczestników!
14 lipca 2013
Gościliśmy dzisiaj w naszej wspólnocie ks. Marka Konrada z archidiecezji lubelskiej i
jednocześnie misjonarza w Papui Nowej Gwinei. Ks. Marek podzielił się z nami refleksją na
temat swojej pracy podczas wszystkich Mszy św.
16 lipca 2013
Poranną Mszę św. koncelebrował ks. Kazimierz Króżel z archidiecezji krakowskiej, z parafii
Niegowić, która była pierwszą parafią bł. Jana Pawła II. Ks. Kazimierz odwiedza w Houston
swoją rodzinę. Spotka się z naszą wspólnotą parafialną przynajmniej kilkakrotnie.
28 lipca 2013
Na zakończenie Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro w Brazylii, Papież Franciszek
ogłosił, że następne 29. Dni Młodzieży odbędą się w roku 2016 w Krakowie!
30 lipca 2013
Po zakończeniu letniego zastępstwa ks. Marek Zaręba opuścił Houston i udał się do Polski.
3-4 sierpnia 2013
W związku z 69. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego w tych dniach wygłoszono
okolicznościowe kazania na temat pamięci o Powstaniu. W niedzielę, na zakończenie Mszy św.
zaśpiewaliśmy hymn Boże coś Polskę. Ponadto w modlitwie powszechnej polecaliśmy Bogu
uczestników Igrzysk Polonijnych, które właśnie odbywają się w Kielcach.
4 sierpnia 2013
Miłą niespodziankę zrobił nam dzisiaj Dawid Drewniany, z Zespołu Szkół EkonomicznoGastronomicznych w Tarnowie. Dawid wraz ze swoją siostrą Eweliną, przygotował lunch dla
naszej wspólnoty. Serowano przystawkę z łososia, barszcz czerwony z krokietem, flaczki,
gulasz węgierski, polędwicę z kurczaka z musem, żeberka, sałatkę jarzynową, zasmażaną
cebulę, ziemniaki i szparagi. Wszyscy byliśmy zachwyceni kunsztem tak młodego człowieka.
Natomiast dwie inne młode osoby: Maria i Kinga Czajka przygotowały wspaniałe desery.
10-11 sierpnia 2013
W tych dniach w naszej modlitwie pamiętaliśmy o rodzinie Beaty i Bogdana Blajszów, z
Trębaczewa w Polsce, którzy 6 sierpnia stracili 4 dzieci!
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11 sierpnia 2013
O godz. 10.00 rano odbyło się zebranie komitetu organizującego jesienny festiwal „Dożynki”.
Jego organizacji podjęli się Krzysztof Krożel i Bobby Giles.
Na zakończenie swojego pobytu w Stanach Zjednoczonych ks. Kazimierz Króżel przewodniczył
dzisiaj Mszy św. o godz. 11.00 rano, której owoce ofiarował w intencji małżeństwa swojego
brata Krzysztofa i Anety, które błogosławił w naszym kościele przed 12 laty.
14 sierpnia 2013
Wieczorną vigil Mass po angielsku rozpoczęliśmy świętowanie uroczystości Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny. Owoce tej Mszy zostały ofiarowane w intencji Heleny Brown, która
zasiada w radzie miasta Houston.
15 sierpnia 2013
Poświęceniem kwiatów i ziół zakończyła się ostatnia Msza uroczystości Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny. Można dodać - niezwykle rozśpiewana Msza – gdyż wysławianie
Maryi płynęło prosto z naszego serca. W homilii wspomniano obchodzącą dziś 90. rocznicę
urodzin Leonę Tomczyk, jako osobę, w której życiu Bóg uczynił wielkie rzeczy.
20 sierpnia 2013
Ks. proboszcz Waldemar spotkał się dziś z pastorem Kurt’em Freeman’em z Wilcrest Baptist
Church, który przygotowuje się do wyjazdu na misje do Polski. Pastor Kurt interesował się
przede wszystkim teologią katolicką oraz sytuacją Kościoła w Polsce.
24-25 sierpnia 2013
W tych dniach gościliśmy w naszej parafii ks. prof. Janusza Ihnatowicza z St. Thomas
University, znanego naszej wspólnocie od początku jej istnienia. Ks. profesor przewodniczył
wszystkim Mszom tego week-endu.
24 sierpnia 2013
Ks. proboszcz Waldemar przewodniczył Mszy św. i pobłogosławił małżeństwo swojego bratanka
Patryka oraz Magdaleny Koper. Uroczystość miała miejsce w kościele Matki Boskiej z Góry
Karmel w Brzegu Dolnym, w archidiecezji wrocławskiej.
25 sierpnia 2013
Na zaproszenie ks. Pawła Bujaka, ks. proboszcz Waldemar przewodniczył procesji
eucharystycznej na zakończenie trwającej 1 godz. i 50 minut uroczystości odpustowej w swojej
rodzinnej parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Lubinie, w diecezji legnickiej.
26 sierpnia 2013
W rodzinnym gronie parafialnym świętowaliśmy uroczystość naszej patronki Matki Boskiej
Częstochowskiej, podczas specjalnej Mszy dziś wieczorem. W homilii rozwinięto sprawę
obecności Maryi w życiu naszego Narodu „od początku”.
Znana i szanowana przez całą naszą wspólnotę parafialną Mary Mizenko ostatecznie opuściła
dziś Houston i wyjechała do Kalifornii.
30 sierpnia 2013
Po raz kolejny zaprosiliśmy naszych parafian sąsiadów na fish fry. Z miesiąca na miesiąc
zwiększa się ilość gości korzystających z rybnej kolacji przygotowanej przez naszych parafian.
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1 września 2013
W związku z napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie, a zwłaszcza w Syrii, wołanie o pokój
pojawiało się dziś wielokrotnie. Modlitwa ta pięknie „wkomponowała się” w obchodzoną dziś 74.
rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Po południu zespół „Wawel” wystąpił na dorocznym bazarze w parafii św. Stanisława w
Chappell Hill, w diecezji Austin. Kolorowe stroje zachwyciły publiczność! Ludzie spontanicznie
prosili choć o krótki taniec z dziewczętami z naszego zespołu.
3 września 2013
Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Parafialnej odbyło się tzw. „wysłuchanie” grupy
parafian, którzy przedstawili projekt „Houston Polonia Memorial”, będący ostatnim etapem
przestrzennego zagospodarowania terenów parafialnych.
4 września 2013
Bardzo pracowity dzień na parafialnych terenach. Tony Wolski już czwarty dzień wykorzystuje
podnośnik wypożyczony na jeden dzień (sic!) i przycina (prześwietla) wszelkie możliwe drzewa.
Od strony Oak Tree Drive wyrosła potężna góra obciętych gałęzi. Kenneth Mlcak wciąż pracuje
(po godzinach) nad uruchomieniem wiatraków przy głównym, wejściu do nowej sali. Pollakowie
niemal w komplecie przyjechali dekorować salę na sobotni bal. Jest z nami również
niezawodna Ewa Dumana ze swoimi artystycznymi pomysłami i niemałą siłą, skoro przeniosła
wielkie paczki z jednego pomieszczenia do drugiego. Ela Winiarska wykorzystuje fakt, że jutro
nie idzie do pracy i zajmuje się „uruchomieniem” szaf na stroje dla zespołu „Wawel”. Adam,
częściej nazywany Adaniem lub dziadkiem Adasiem, przewozi tony obciętych gałęzi na wyżej
wspomniane składowisko. A temperatura powietrza bliska setki…
5-6 września 2013
Po wakacyjnej przerwie w tym dniach powróciły do naszego programu stałe elementy naszej
modlitwy: Godzina Święta w pierwszy czwartek miesiąca i adoracja w pierwszy piątek miesiąca.
W obydwu nabożeństwach uczestniczyło około 5 osób.
7 września 2013
Śpiewem starożytnego hymnu O Stworzycielu Duchu przyjdź rozpoczęliśmy Mszę św.
inaugurującą nowy rok szkolny w naszej szkole sobotniej. W części organizacyjnej pierwszego
dnia wybrano radę rodziców. Jej przewodniczącym został - przez aklamację - Damian Reichert,
który będzie współpracował z Renatą Gomołą oraz Adamem Ściukiem.
Zjednoczeni z całym Kościołem na świecie włączyliśmy się w modlitwę o pokój w Syrii. Podczas
wieczornej Mszy św. po wyznaniu wiary został wystawiony Najświętszy Sakrament. Po krótkiej
adoracji odmówiliśmy modlitwę o pokój w Syrii rozprowadzaną przez Stolicę Apostolską, po
czym zaśpiewaliśmy Suplikacje: „Od powietrza, głodu i wojny, wybaw nas Panie!”.
8 września 2013
Także i dziś podczas kazania nawiązano do wczorajszego dnia modlitw o pokój w Syrii, a
zwłaszcza do trwającej 4 godziny modlitwy na placu św. Piotra w Rzymie. Naszą modlitwę
uświetnił zespół „Tekla Klebetnica” z Polski, który prowadził śpiew liturgiczny a po Mszy dał
krótki koncert.
13 września 2013
Po wakacyjnej przerwie powróciliśmy do katechez dla dorosłych z okazji Roku Wiary. Dziś
zapoznaliśmy się z dwoma ostatnimi dokumentami Soboru Watykańskiego II: Kodeksem Prawa
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Kanonicznego z 1983 roku oraz Katechizmem Kościoła Katolickiego z roku 1994. Ponadto
zostało przedstawione Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz katechizm młodych
Youcat.
14 września 2013
Pierwsza katecheza dla dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii św. zaskoczyła
wszystkich! Na co dzień w naszej wspólnocie mamy zaledwie kilka rodzin z małymi dziećmi,
natomiast na przygotowanie do pierwszej komunii zgłosiło się niemal 30 dzieci! Cała struktura
przygotowania musi zostać natychmiast zmieniona a zajęcia prawdopodobnie będą się
odbywały w wielkiej sali mogącej pomieścić 270 osób.
14-15 września 2013
Podczas wszystkich Mszy św. odbyła się prezentacja projektu Houston Polonia Memorial,
mającego na celu zakończenie zagospodarowania naszego parafialnego terenu. Projekt
obejmuje następujące elementy: postawienia pomnika bł. Jana Pawła II ufundowanego przez
Kongres Polonii Amerykańskiej, oddział w Teksasie wraz z grupą darczyńców, położenie
nawierzchni przed wejściem do kościoła oraz postawienie ściany pamięci, na której mogły by
być umieszczone inskrypcje o zmarłych. Prezentacji dokonali Marian Kruzel, Bobby Giles, jr.
oraz Victor Villerreal, który jest twórcą projektu od strony architektonicznej.
18-19 września 2013
W tych ostatnich dniach przed „Dożynkami” praca na naszym kampusie kończyła się blisko
11:00 w nocy. Codziennie przychodziło około 20 osób. Kenneth Mlcak i Tony Wolski pracowali
jeszcze dłużej. Dziękujemy wszystkim!
20 września 2013
Obserwowanie prognozy pogody towarzyszyło wszystkim przygotowaniom do naszego
festiwalu. W pierwszym jego dniu natura była dość łaskawa. Do godz. 7:00 wieczorem nie było
deszczu. Jednak po tej godzinie nastąpiły długie i obfite opady. W pierwszym dniu odwiedziło
nas około 100 gości. Po niemal całej nocy opadów prawdopodobieństwo deszczu w sobotę
spadło ze 100 do 30%.
21 września 2013
Od rana przystępujemy do otwarcia naszego festiwalu. Ludzie niedowierzają. Jest wiele
telefonów z zapytaniem, czy festiwal jest odwołany (z powodu wczorajszego deszczu w
Houston odwołano niektóre imprezy sportowe). Nam sprzyja Pan Bóg! W pierwszych
godzinach dnia owszem krążyły nad nami czarne, ołowiane chmury, ale nie spadła ani kropla
deszczu. Natomiast po południu pojawiło się teksańskie słońce. Gospodarzami tegorocznych
„Dożynek” byli Maria Czuprynowska i Tony Wolski. Zostali przedstawieni wszystkim podczas
ceremonii poświęcenia i dzielenia chleba. Honorowym gospodarzem „Dożynek” został
Kazimierz Tarnowski. Wszystkim towarzyszyła dziś wspaniała atmosfera, a zabawa trwała
niemal do północy.
22 września 2013
Dziś już nikt nie pamiętał o piątkowym deszczu. Od rana towarzyszy nam piękne słońce.
Wykorzystało to wiele rodzin i spędziły z nami wspaniały czas. Dożynkowa homilia poświęcona
była wysiłkowi budowania przyjaźni. Wspomniano o największej ofierze na rzecz przyjaźni, jaką
jest własne życie (por. J. 15, 13). Na taką ofiarę zdobył się ostatnio sierżant sztabowy Michael
Ollis. Na wojnie w Afganistanie, widząc polskiego żołnierza w sytuacji zagrożenia życia, osłonił
go własnym ciałem i poległ. Polak natomiast przeżył.
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25 września 2013
Festiwal zakończony więc trzeba sprawdzić jego wyniki. Dziś blisko 20 osób liczyło wszystkie
bilety. Wygląda na to, że w porównaniu z festiwalem majowym, straciliśmy jakieś 1500 gości.
29 września 2013
Odbyły się dzisiaj zapisy kandydatów na ministrantów. Zgłosiło się trzech chłopców.
4 października 2013
Rozpoczęliśmy wspólną modlitwę różańcową. Podczas dzisiejszego nabożeństwa
rozważaliśmy tajemnice radosne. Modlitwę te ofiarowaliśmy w intencji Jakuba Górzyńskiego z
Polski, który przybył do M. D. Anderson na leczenie.
Po Mszy św. odbyło się spotkanie pofestiwalowe dla dobrodziejów i wolontariuszy Dożynek.
6 października 2013
W kościele odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie przygotowania do pierwszej Komunii
św. Wzięło w nim udział 20 rodzin.
Także kandydaci na ministrantów mieli dziś swoje pierwsze spotkanie organizacyjne.
Dzisiejszy lunch był gestem wsparcia dla Kamila Nowosielskiego, który przybył do Houston z
Polski na leczenie.
12 października 2013
Po szoku sprzed kilku tygodni, dziś miała miejsce pierwsza katecheza przygotowująca do
pierwszej komunii św. Wzięło w niej udział 21 dzieci!
12-13 października 2013
Z okazji obchodzonego właśnie dnia Maryjnego Roku Wiary, w tych dniach w kościele
towarzyszyła nam figurka Matki Boskiej z Aparecida w Brazylii (Nossa Senhora de Conceiçäo
Aparecida). Jej liturgiczne święto przypada 12 października. W sobotę przed jej obliczem
rozważaliśmy jedną tajemnicę różańcową w intencji czworga dzieci, które tego dnia zostały
ochrzczone w naszym kościele.
13 października 2013
W przededniu Dnia Edukacji Narodowej, na zakończenie dzisiejszej Mszy św. odbyło się
pasowanie na ucznia dzieci z pierwszej klasy. Dzieci złożyły także życzenia swoim
nauczycielom, po czym na plebanii odbyło się przyjęcie dla grona pedagogicznego.
W bibliotece parafialnej odbyło się zebranie Koła Żywego Różańca. Zastanawialiśmy się nad
uaktualnieniem i uzupełnieniem listy członków Koła oraz sposobem przekazywania
comiesięcznych intencji. Ustalono, że spotkania Koła będą odbywały się w bibliotece parafialnej
po Mszy św. z małymi wyjątkami. Spotkaniu naszemu „przyglądała się” Matka Boska z
Aparecida.
15 października 2013
Ks. proboszcz Waldemar udał się z krótką wizytą do Collage Station, TX, gdzie zapoznał się z
działalnością duszpasterstwa studentów w tym akademickim miasteczku. Przy tej okazji spotkał
się z Kasią Króżel oraz Michałem Ostrowskim .
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18 października 2013
University of St. Thomas w Houston zorganizował pierwszą w Stanach Zjednoczonych
konferencję Papieskiej Akademii św. Tomasza, zatytułowaną „Św. Tomasz z Akwinu –
nauczyciel ludzkości”. Ks. proboszcz wziął dziś udział w lunchu połączonym z wykładem kard.
Francis’a George’a OMI, arcybiskupa Chicago, pt. „Św. Tomasz – ponadczasowy i aktualny”.
22 października 2013
Wieczorem w bibliotece parafialnej odbyło się posiedzenie Rady Finansowej. Rada zapoznała
się ze stanem finansowym parafii oraz zdecydowała o wykorzystaniu zysku z ostatniego
festiwalu. Największa jego część, bo $40,000 zostanie przekazana na spłatę kredytu przez co
nasze zadłużenie spadnie do poziomu $652,000. Natomiast $10,000 zostanie ulokowane na
koncie oszczędnościowym na poczet zalecanego przez archidiecezję remontu kościoła.
23 października 2013
W sali parafialnej odbyło się spotkanie promujące książkę „Cień tajnych służb” Doroty Kanii. W
spotkaniu oprócz Autorki wzięła udział red. Anita Gargas oraz grono parafian.
27 października 2013
Podczas kazania dla dzieci w święto poświęcenia świątyni, uświadomiono im, że każdy
przychodzący do kościoła przynosi swoje prośby i intencje. Często są to radości i nadzieje, ale
także cierpienie i trud. Matka Jakuba Górzyńskiego przebywającego przez ponad miesiąc w
jednym ze szpitali w Houston, doświadczyła przede wszystkim cierpienia. Dziś cała nasza
wspólnota pośpieszyła z pomocą dla Kuby. Zbieraliśmy środki materialne, ale największy dar
jaki mogliśmy mu ofiarować to towarzyszenie mu w trudnej podróży do Polski naszego
parafianina, ojca dwójki dzieci, Rafała Zielińskiego, nazwanego przez nas drem Beyzymem.
Kuba, a raczej Kubuś osobiście podkreślił znaczenie tego gestu, mówiąc: „Dziękuję Rafał, że
uratowałeś mi życie!”.
1 listopada 2013
Wśród trzech dzisiejszych Mszy największą grupę wiernych zgromadziła wieczorna Msza św. o
godz. 7:00 PM po polsku i angielsku. W homilii wskazano na nauczanie ostatniego Soboru na
temat powszechnego powołania do świętości.
2 listopada 2013
W samo południe w Dzień Zaduszny odmówiliśmy wypominki za zmarłych a potem została
odprawiona Msza św. z udziałem dzieci z polskiej szkoły.
3 listopada 2013
Po Mszy św. zostaliśmy zaproszeni na „colada morada”, czyli fioletowy kompot, którym w
Ekwadorze częstuje się ludzi w na początku listopada, oraz „guaguas de pani” czyli bułki w
kształcie człowieka. Specjały te przygotowała pochodząca z Ekwadoru Thalia Mrożkiewcz.
Po południu odbyły się dwie procesje na dwóch różnych cmentarzach. Można o nich
powiedzieć: modlitewne spotkanie starych znajomych.
4 listopada 2013
Księga chrztów naszej parafii została oddana do archidiecezji, gdzie zostanie przeprowadzony
proces mikrofilmowania. Poprzednio taka procedura została przeprowadzona w 2006 roku.
Obecna księga chrztów została założona w roku 1982 i w tym roku zostanie zamknięta z
powodu braku miejsca na nowe wpisy. Od stycznia będziemy posługiwali się nową księgą
ufundowaną przez rodziców dzieci, które w tym roku przystąpiły do pierwszej Komunii św.
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8 listopada 2013
Tego wieczoru odbyła się ostatnia katecheza dla dorosłych z okazji ROKU WIARY. Poświęcona
była encyklice „Lumen Fidei” napisanej przez Papieża Benedykta XVI a ogłoszonej przez
Papieża Franciszka. Po katechezie w kościele odmówiliśmy modlitwy w intencjach Papieża, aby
uzyskać odpust ROKU WIARY za udział w trzech katechezach na temat dokumentów
soborowych.
10 listopada 2013
W przededniu Narodowego Święta Niepodległości świętowaliśmy to odzyskane niedawno
święto. Podczas Mszy św. zostało wygłoszone kazanie na temat fenomenu patriotyzmu wśród
polskich emigrantów, który ostro kontrastuje z zaskakującymi zjawiskami w Polsce, jak mazanie
flagi narodowej w psich odchodach wobec kilkumilionowej widowni, mówienie, że „Polskość to
nienormalność”, czy w groteskowej próbie zastąpienia w święto 3 maja (które jest najstarszym
świętem narodowym w Polsce) flag narodowych różowymi balonikami (sic!). Po Mszy św.
dzieci z naszej szkoły przedstawiły interesującą akademię, która była przemarszem wybitnych
polskich postaci (od Mieszka I do Adama Małysza), w które „wcieliły” się dzieci. Na sam koniec
rodzice dzieci poczęstowali nasz lunchem.
12 listopada 2012
Podczas posiedzenia Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych w Baltimore, Maryland,
wybrano nowe władze tego gremium. Przewodniczącym został abp Joseph Kurt, arcybiskup
Louisville, Kentucky, a wiceprzewodniczącym Daniel kard DiNardo, arcybiskup GalvestonHouston.
Wieczorem odbyło się posiedzenie rady parafialnej.
16 listopada 2013
Rycerze Kolumba przeprowadzili doroczną wyprzedaż, zwaną garage sale.
17 listopada 2013
Wcześniej niż zwykle wspólnota Amerykańska zaprosiła nas na Thanksgiving dinner. Temat
tego święta był także przewodnim tematem dzisiejszego kazania dla dzieci
Po południu ks. proboszcz Waldemar udał się do Rzymu na pielgrzymkę duszpasterzy
polonijnych zorganizowaną przez bpa Wiesława Lechowicza (tyt. Lambiridi), delegata
Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa emigracji polskiej. W pielgrzymce wzięło udział
około 100 księży.
19 listopada 2013
Duszpasterze polonijni pielgrzymujący w tych dniach do Rzymu, odprawili dziś Mszę św. przy
grobie bł. Jana Pawła II. Eucharystii przewodniczył kard. Zenon Grocholewski, prefekt
Kongregacji do spraw Wychowania Katolickiego.
20 listopada 2013
Podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra Papież Franciszek skierował specjalne
pozdrowienie do duszpasterzy polonijnych uczestniczących w pielgrzymce do Rzymu. Witam
polskich pielgrzymów. Szczególne pozdrowienie kieruję do duszpasterzy polskich
emigrantów, przybyłych z różnych zakątków świata. Drodzy księża, dobrze wiecie, że
emigracja – jakiekolwiek byłyby jej przyczyny – niesie ze sobą wiele trosk, problemów i
zagrożeń, spowodowanych oderwaniem od korzeni historycznych, kulturowych a często
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rodzinnych. Z gorliwością starajcie się wychodzić naprzeciw potrzebom waszych
rodaków i troszczcie się o ich duchowy rozwój. Pomóżcie im, by zachowali wiarę i byli jej
świadkami w społecznościach, w których przyszło im żyć. Niech towarzyszy wam Boże
błogosławieństwo!
23-24 listopada 2013
Podczas wszystkich Mszy św. odczytano tekst papieskiego błogosławieństwa dla naszej
wspólnoty parafialnej.
Zakończyliśmy codzienną lekturę Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. W wersji
polskiej doszliśmy do artykułu nr 393, a w angielskiej do 454.
24 listopada 2013
Zjednoczeni ze wspólnotami Kościoła na świecie uczestniczyliśmy we Mszy św. na zakończenie
Roku Wiary. Figura Chrystusa Króla i Chrystusa ukrzyżowanego zostały ozdobione stułami. Po
homilii na temat sensu adoracji od razu przedstawiliśmy Bogu intencje modlitewne, wśród
których była modlitwa w intencji Polonii, w intencji Towarzystwa Chrystusowego, które dziś
obchodzi swoje święto patronalne, oraz w intencji zmarłej 19 listopada, Marianny Popiełuszko,
matki męczennika komunizmu, bł. ks. Jerzego Popiełuszko. Po komunii św. każdy z
uczestników zapalił świecę i wspólnie odnowiliśmy wyznanie wiary po czym zaśpiewaliśmy
dziękczynny hymn Te Deum laudamus.
1 grudnia 2013
W pierwszą niedzielę adwentu rozpoczęliśmy nowy etap naszej wędrówki wiary. Podczas
niedzielnej liturgii padały wezwania do głębokiego przeżycia tego czasu przygotowanie na
spotkanie z Panem.
3 grudnia 2013
Ks. proboszcz wziął udział w nabożeństwie pokutnym i indywidualnej spowiedzi w kościele St.
Jerome. Nasz kościół mieści się na terenie tej parafii. W ciągu blisko godzinnego dyżuru
wyspowiadał po angielsku zaledwie kilka osób. Ogromna większość penitentów pragnęła
spowiedzi po hiszpańsku.
5 grudnia 2013
Do parafii przybył ks. Paweł Jasina, socjusz magistra nowicjatu w Towarzystwie Chrystusowym.
Ks. Paweł przez dwa week-endy będzie głosił słowo Boże i służył w konfesjonale.
Wieczorem ks. proboszcz udał się do Katy do kościoła St. Edith Stein, gdzie uczestniczył w
adwentowym nabożeństwie pokutnym i spowiedzi.
6 grudnia 2013
Po 21 dniach (!) przywrócono dostawę gazu na plebanię. Wymieniono kilkudziesięciostopową
rurę. Rekordowo długi okres awarii spowodowany był wyjazdem proboszcza do Rzymu,
niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, Thankgiving Holiday oraz niespotykanie długim,
bo 4 dniowym czasem oczekiwania na technika z firmy dostarczającej gaz.
8 grudnia 2013
Z okazji wspomnienia św. Mikołaja dzieci naszej parafii przeżyły spotkanie z Mikołąjem a
rodzice poczęstowali parafian lunchem.
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Pod przewodnictwem ks. Alvaro Interiano wieczorem została odprawiona Msza św. uroczystości
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny połączona z konsekracją nowych członków
Milicji Niepokalanej.
9 grudnia 2013
Tegoroczna uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny nie była holy day
of obligation, jednak wieczorem została odprawiona dodatkowa koncelebrowana Msza św. po
polsku i angielsku, która zgromadziła kilkudziesięciu czcicieli Maryi.
14 grudnia 2013
Ks. Paweł Jasina wraz z proboszczem wzięli udział w Christmas party dla nauczycieli naszej
szkoły sobotniej, przygotowanym przez Hannę i Wojciecha Tomaszkiewiczów.
15 grudnia 2013
Msza św. niedzieli gaudete była ostatnią Mszą odprawioną w naszej wspólnocie przez ks.
Pawła Jasinę. Po Mszy ks. Paweł jeszcze przez ponad godzinę słuchał spowiedzi po czym od
razu pojechał na lotnisko, skąd o godz. 5:02 PM odleciał do Paryża.
17 grudnia 2013
W konakatedrze Najświętszego Serca Pana Jezusa odbyły się nieszpory duchowieństwa
archidiecezji Galveston-Houston z kardynałem Danielem diNardo, w których wziął udział ks.
proboszcz. Tego dnia śpiewano pierwszą z wielkich antyfon „O” – „O Mądrości, która wyszłaś z
ust Najwyższego, Ty obejmujesz wszechświat od krańca do krańca i wszystkim rządzisz z
mocą i słodyczą; przyjdź i naucz nas dróg roztropności”. W czasie krótkiej homilii – a więc
zgodnej ze wskazówkami adhortacji „Evangelii gaudium” - kard DiNardo zapowiedział, że
odbudowa katedry w Galveston, która jest pierwszą katedra w Teksasie, zakończy się wiosną
2014.
20 grudnia 2013
Ks. Jan Kubisa przez niemal dwie godziny słuchał spowiedzi w ostatnim dniu pokutnym tego
adwentu. Co ciekawe, rozpoczął swój dyżur 20 minut przed czasem i od razu pojawili się
pierwsi penitenci.
21 grudnia 2013
Wspólnota chorwacka przeżyła dziś swoją adwentową Mszę św. Ich duszpasterz, ks. Mate
Biẑaca z Los Angeles w tym roku przebył ponad 250 tysięcy mil. Posługuje Chorwatom w Los
Angeles, CA, San Diego, CA, Las Vegas, NV, Phoenix, AZ i w Houston, TX.
22 grudnia 2013
Podczas Mszy św. O godz. 11:00 AM miało miejsce ostatnie kazanie dla dzieci w tym roku
kalendarzowym. Rozmawialiśmy o symbolice wieńca adwentowego i pustego, choć już
gotowego żłóbka.
24 grudnia 2013
W samo południe polscy księża pracujący w archidiecezji Galveston-Houston rozpoczęli
liturgiczną modlitwę w ciągu dnia. Uczestniczyli w niej: ks. Janusz Ihnatowicz, Jan Kubisa i
Ryszard Kulma. Po modlitwie księża połamali się opłatkiem, by wreszcie zasiąść do tradycyjnej
polskiej wigilii. W tym roku w jej przygotowaniu pomogli: Elżbieta Wojciechowska, Sharon i
Andrzej Szpak oraz Rafał Zieliński. Dziękujemy!
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O godz. 3:00 PM zatelefonował do parafii ks. Paweł Jasina z Mórkowa i przekazał nam
serdeczne życzenia świąteczne. Raz jeszcze podziękował za dobro jakiego doznał podczas
pobytu w Houston.
Od godz. 6:00 PM rozpoczęły się świąteczne liturgie Bożego Narodzenia. Kolejne Msze zostały
odprawione o godz. 9:00 PM oraz o północy. Na wszystkich Mszach uderzała niska frekwencja!
Najpiękniejszą oprawę miała Msza o północy. W szopce pojawiły się żywe postaci świętej
rodziny i pastuszków. W rolę Jezusa wcielił się sześciomiesięczny Mateusz Edward Dzielski.
Chłopiec niezwykle dobrze czuł się w żłóbku. Ani razy nie zapłakał. Czasami tylko szukał
wygody przewracając się na brzuszek.
26 grudnia 2013
W drugi dzień świąt sprawowaliśmy Mszę św. święta św. Szczepana. Tradycyjnie została
ofiarowana w kolejną rocznicę małżeństwa Thali i Jacka Mrożkiewiczów.
Do biura parafialnego wpłynęły życzenia świąteczne od Jakuba Górzyńskiego, który niedawno
przebywał w MD Anderson i w jakiś sposób stał się cząstką naszej wspólnoty parafialnej.
Dziękujemy za pamięć!
27 grudnia 2013
Zgodnie z polską tradycją na zakończenie Mszy święta św. Jana zostało poświęcone wino i po
słowach „Bibe amorem sancti Ioannis” dorośli uczestnicy liturgii zostali poczęstowani winem.
28 grudnia 2013
Od rana rozpoczęły się przygotowania do zabawy sylwestrowej. W tym roku całość zostanie
przygotowana przez parafian.
28-29 grudnia 2013
Refleksja tych dni obchodzonych jako Święto Świętej Rodziny dotyczyła małżeństwa i rodziny w
kontekście synodu biskupów na ten temat. W modlitwie powszechnej modliliśmy się m. in. w
intencji intelektualistów katolickich, aby z elokwencją i zapałem wystąpili przeciwko niszczącej
małżeństwo i rodzinę ideologii gender. W niedzielę, kiedy to po raz ostatni zgromadziliśmy się
na niedzielnej Mszy św., na jej początku zaśpiewaliśmy Suplikacje a na zakończenie
dziękczynne Te Deum laudamus. Pod koniec Mszy św. ks. proboszcz oddał hołd zmarłemu
dziś w Polsce Wojciechowi Kilarowi (1932-2013), wybitnemu pianiście i kompozytorowi.
Po południu w domu Małgorzaty i Sebastiana Dzielskich odbyła się pierwsza kolęda w tym
sezonie świątecznym. Po modlitwie i rodzinnym spotkaniu do Państwa Dzielskich przybyło
liczne grono kolędników, którzy przepełnieni radością śpiewali kolędy.
Tegoroczny obrazek kolędowy przedstawia Papieża Franciszka pozdrawiającego duszpasterzy
polskich emigrantów obecnych na Placu św. Piotra 20 listopada 2013, a hasłem jest fragment
Ewangelii wg św. Mateusza: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu…” (2, 13)
31 grudnia 2013
Na zakończenie dzisiejszej Mszy św. raz jeszcze zabrzmiał dziękczynny hymn Te Deum.
Uczestnicy liturgii zostali poinformowani o możliwości uzyskania dopustu zupełnego za
odmówienie tego hymnu. Po Mszy św. rozpoczęła się zabawa sylwestrowa przygotowana w
całości przez Parafian.
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W Roku Pańskim 2013 w naszym kościele ochrzczono 17 dzieci. Sakrament bierzmowania
przyjęły 22 osoby, pierwszej komunii św. udzielono 6 dzieciom i 2 osobom dorosłym,
sakramentem małżeństwa obdarzyły się 3 pary, odbyło się 5 pogrzebów, rozdano 15,543
komunii św.
Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu, cześć i chwała przez
wszystkie wieki wieków. Amen. (1 Tt 1, 17)
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