1 stycznia 2016
Pierwszym wydarzeniem nowego roku była zabawa sylwestrowa zorganizowana przez zespół
Parafian, pod przewodnictwem Ewy Dumany i Marka Wacha. O północy wszystkich ogarnęło
pragnienie złożenia sobie najlepszych życzeń "do siego roku"!
Natomiast o godz. 11:00 AM zebraliśmy sie na Mszy św. uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki.
Przed jej rozpoczęciem zaśpiewaliśmy hymn O Stworzycielu Duchu przyjdź, prosząc o łaskę
odpustu zupełnego.
Zaraz po Mszy św. ks. proboszcz udał się do San Antonio na noworoczne spotkanie księży z
Polish-American Priests Association zorganizowane przez siostry serafitki. Na spotkanie przybył
ks. abp Gustavo Garcia-Siller, metropolita San Antonio, który chętnie włączył się do śpiewu
polskich kolęd.
2 stycznia 2016
Rafał Zieliński wraz z Benedyktem Derdą przez kilka godzin usuwali awarię internetu. Dzięki ich
pracy internet znowu jest dostępny na naszym campusie.
2-3 stycznia 2016
W odpowiedzi na pilną prośbę Daniela kard. DiNardo, dzisiejsza druga składka była
przeznaczona dla ofiar 9 tornad, które w okolicach Świąt Narodzenia Pańskiego przeszły przez
północny Teksas, zabijając 11 osób i przynosząc straty obliczane na $1 miliard. Zebraliśmy
$1,000, które niezwłocznie zostały przekazane do archidiecezji.
3 stycznia 2016
W uroczystość Objawienia Pańskiego dokonuje się oficjalnego ogłoszenia daty Wielkanocy. W
tym roku święta Zmartwychwstania Pańskiego będą obchodzone 27 marca. Homilia była
nawiązaniem do homilii wieczoru Bożego Narodzenia, w której mówiono o lękach przed
przyjęciem Jezusa. Dziś skoncentrowaliśmy się na lęku Heroda i zgubnych konsekwencjach
nieprzyjęcia Jezusa, czyli nieprzyjęcia miłosierdzia, którym była zagłada. Taka sama zagłada
grozi nam jeśli nie przyjmiemy Bożego Miłosierdzia.
Po Mszy św. odbył sie koncert kolęd w tym roku ubogacony o występ rodziny Ginebra (8 osób),
która zaśpiewała kolędę katalońską i meksykańską.
5 stycznia 2016
W samo południe odbyło się urodzinowe spotkanie z ks. Janem Kubisą, w którym wziął udział
ks. proboszcz.
9 stycznia 2016
Ks. proboszcz wziął udział w spotkaniu informacyjnym na temat procedury uznania małżeństwa
za nieważne, które przeprowadziła Anne Bryant, dyrektor Metropolitan Tribunal.
10 stycznia 2016
Po Mszy św. o godz. 11:00 AM odbyło się spotkanie opłatkowe naszej parafii.
14 stycznia 2016
His Mercy endures for ever... (Ps 136) to hasło pięćdziesiątej już edycji akcji Diocesan Services
Fund, której spotkanie informacyjne z kard. Danielem DiNardo odbyło się dziś w centrum
katedralnym. Naszą parafię reprezentował ks. proboszcz. Tegoroczny plan przewiduje zbiórkę

$13,976,150, z czego na naszą wspólnotę przypada $19,360, czyli o $1,760 więcej niż przed
rokiem.
17 stycznia 2016
Dzieci z naszej sobotniej szkoły przygotowały w tym roku monumentalne przedstawienie
Jasełek, w którym wzięło udział aż 90 aktorów, czyli dokładnie wszyscy uczniowie szkoły. Na
parkingu kościelnym nie można było dziś znaleźć wolnego miejsca.
Rafał Zieliński, który jest organizatorem tegorocznego festiwalu w maju, zachęcał dziś parafian
do włączenia się w jego organizację.
22 stycznia 2016
Zgodnie z wieloletnią tradycją wspólnot Kościoła w Stanach Zjednoczonych, dzisiejsza Msza
św. w rocznicę legalizacji aborcji na życzenie, została odprawiona w kolorze fioletowym.
23 stycznia 2016
Ku pamięci odnotujmy ciężką pracę Benedykta Derdy, Adama Dratwy i Rafała Zielińskiego,
którzy usunęli poważną awarię kanalizacji pod plebanią.
Mimo zimna (temperatura około 52o F) wieczorem nasz campus wypełnił sie młodymi ludźmi,
którzy przyszli na "dyskotekę pod gwiazdami", zorganizowaną przez zespół "Wawel".
28 stycznia 2016
Ksiądz proboszcz wziął udział w świątecznym spotkaniu chrystusowców w okazji wspomnienia
św. Tomasza z Akwinu, które odbyło się w parafii Five Holy Martyrs w Chicago, IL
31 stycznia 2016
Na dzisiejszej Mszy św. dzieci pożegnały się z kolędami. Wystąpił potężny chór dziecięcy, pod
dyrekcją Kingi Skretkowicz-Ferguson. Na zakończenie Mszy zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia,
które można obejrzeć na stronie internetowej naszej parafii.
Po Mszy św. odbyło się pierwsze spotkanie młodych matek, które pragną raz w miesiącu dzielić
się swoimi pierwszymi doświadczeniami w pielęgnacji i wychowywaniu dzieci.
2 lutego 2016
Magna Opera Domini (wielkie są dzieła Pana) to zawołanie biskupie Steven'a Joseph'a Lopes'a,
pierwszego biskupa Personalnego Ordynariatu Katedry św. Piotra (dla byłych anglikanów), w
którego święceniach wziął udział ks. proboszcz. Święcenia biskupie odbyły się w konkatedrze
Sacred Heart w downtown Houston. Głównym konsekratorem był Gerhard Ludwig kardynał
Müller, Prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Współkonsekratorami byli William kardynał Levada,
były prefekt Kongregacji Nauki Wiary oraz Donald William kardynał Wuerl, arcybiskup
Waszyngtonu. Msza św. została odprawiona w tradycji anglikańskiej i trwała 2 godz. 55 minut.
Gratulacje nowemu biskupowi złożyliśmy poprzez specjalną prezentację na naszej tablicy
świetlnej. Dla kronikarskiej ścisłości warto dodać, że biskup Lopes ma częściowo polskie
pochodzenie. Jego ojciec jest Portugalczykiem a mama - Barbara - Polką urodzoną w stanie
Michigan.
5 lutego 2016
Już po zakończeniu okresu wizyt duszpasterskich, dzisiaj na plebanii odbyła się tradycyjna
kolęda, na którą przybyło kilka rodzin.

6 lutego 2016
Komitet rodzicielski naszej szkoły sobotniej zorganizował dziś bal karnawałowy, którym
pożegnaliśmy czas zabaw.
7 lutego 2016
Podczas dzisiejszej Mszy św. dla wspólnoty amerykańskiej posługę lektora rozpoczęła Maryann
Ciaston, do grona ministrantów natomiast dołączył uczeń St. Jerome Catholic School - Joseph
Ginebra.
10 lutego 2016
Rozpoczęliśmy Wielki Post. Posypanie głów popiołem oprócz naszego kościoła, odbyło się
także na terenie osiedla dla starców przy 10100 Kempwood. Ks. proboszcz przyjął popiół z rąk
kard. Daniela DiNardo podczas Mszy św. w konkatedrze Sacred Heart. Podczas ostatniej Mszy
tego dnia zaśpiewaliśmy sentencję Stabat Mater, którą ofiarowaliśmy w intencji spotkania
papieża Franciszka z Patriarchą Cyrylem, zwierzchnikiem Kościoła Prawosławnego Moskwy i
Wszechrusi, które ma nastąpić w piątek, 12 lutego na lotnisku w stolicy Kuby, Hawanie.
W związku z rozpoczęciem akcji 40 Days for Life, ks. proboszcz dołączył do grupy pikietujących
przed kliniką aborcyjną przy 4600 Gulf.
11 lutego 2016
Także dzisiaj na zakończenie Mszy św. odmówiliśmy modlitwę do Matki Kościoła w intencji
spotkania Papieża Franciszka i Patriarchy Cyryla.
12 lutego 2016
Pierwsza w tym roku Droga Krzyżowa, była modlitewną wędrówką wśród 14 tematów
wybranych z podpisanej dziś w Hawanie wspólnej Deklaracji Papieża Franciszka i Patriarchy
Moskwy i Wszechrusi Cyryla. Nabożeństwo rozpoczęliśmy od pozdrowienia z 2 Kor 13, 13,
którym rozpoczyna się Deklaracja, po czym odmówiliśmy modlitwę z Tygodnia Modlitw o
Jedność Chrześcijan.
19 lutego 2016
Druga Droga Krzyżowa w Roku Miłosierdzia była poświęcona 14 uczynkom miłosierdzia.
21 lutego 2016
Wypełniając uczynek miłosierdzia polegający na modlitwie za żywych, modliliśmy się dzisiaj,
aby także TW "Bolek" skorzystał z nadzwyczajnej łaski Jubileuszu Miłosierdzia i zadośćuczynił
za swoje błędy, intensywnie zakłamywane przez 25 lat. W tych dniach bowiem wdowa po
ostatnim komunistycznym ministrze spraw wewnętrznych
ujawniła
teczkę tajnego
współpracownika o pseudonimie "Bolek", którym jest Lech Wałęsa.
24 lutego 2016
Do parafii przyjechał ks. Tomasz Dzida, chrystusowiec z Toronto, Kanada, który będzie głosił
rekolekcje wielkopostne.
25 lutego 2016
Ks. proboszcz wraz z ks. Tomaszem Dzidą odbyli pielgrzymkę do katedry St. Mary w
Galveston. Po drodze zatrzymali sie na modlitwę różańcową przed kliniką aborcyjną przy Gulf.
26 lutego 2016

Z okazji peregrynacji relikwii św. Antoniego, ks. proboszcz wraz z ks. Tomaszem Dzidą oraz
państwem Derdami udali się do kościoła Annunciation, gdzie były wystawione relikwie św.
Antoniego z Padwy.
Wieczorem, po Drodze Krzyżowej, której tematem było 14 spotkań Jezusa rozpoczęły się
rekolekcje wielkopostne. Na ich początku zaśpiewaliśmy hymn O Stworzycielu Duchu przyjdź,
po czym ks. rekolekcjonista - Tomasz Dzida zapalił świeczkę św. Toribio Romo, patrona
emigrantów.
28 lutego 2016
Konferencją na temat sakramentu pokuty i pojednania zakończyły się rekolekcje wielkopostne.
Zaraz po nich ks. proboszcz wraz z ks. Tomaszem pojechali do San Antonio, po odpust w
katedrze San Fernando. Odwiedzili także dwie misje: San José i Concepcion.
29 lutego 2016
Po południu ks. Tomasz Dzida opuścił Houston i udał się do Toronto. Dzięki półtoragodzinnemu
opóźnieniu samolotu mógł dłużej korzystać z ciepłej aury w Houston.
1 marca 2016
Ks. proboszcz przywitał dziś kolejnego gościa, ks. Krzysztofa Janickiego, wikariusza z parafii
Holy Trinity w Chicago, IL, który spędzi tydzień w Houston.
Wieczorem, w nawiązaniu do licznych imprez z okazji Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach
Wyklętych, ks. proboszcz wraz z ks. Krzysztofem odmówili nieszpory w parku Bayou w ich
intencji.
3 marca 2016
Wcześnie rano ks. proboszcz udał się do Chicago, gdzie będzie prowadził rekolekcje
wielkopostne w parafii Holy Trinity.
10 marca 2016
Z ponad dwugodzinnym opóźnieniem ks. proboszcz powrócił z Chicago.
11 marca 2016
Wypełniając jeden z uczynków miłosierdzia co do duszy, którym jest modlitwa za żywych i
umarłych, dzisiejsza Droga Krzyżowa, była wędrówką po różnych obszarach, które potrzebują
miłosierdzia, począwszy od polskiego wymiaru sprawiedliwości, który ostatnio zasłynął tym, że
najpierw wydał wyrok a dopiero po tym przystąpił do rozprawy. Dalszymi etapami naszej
wędrówki byli ludzie piastujący dużą odpowiedzialność (stacja II), unikający sakramentu pokuty
i pojednania (III), matki widzące cierpienie i śmierć swoich dzieci (IV), ludzie, którzy stracili
pracę (V), siostry ze zgromadzenia bł. Matki Teresy z Kalkuty (VI), biznesmeni ratujący swoje
firmy (VII), rodzice opłakujący utratę wiary swoich dzieci (VIII), najwięksi grzesznicy:
aborcjoniści i mafiozi (IX), pracownicy przemysłu porno (X), więźniowie w celach śmierci (XI)
konający w tej chwili (XII), matki, które zdecydowały się na aborcję (XIII), my zgromadzeni na
modlitwie (XIV).
16 marca 2016
Archidiecezjalne seminarium St. Mary's gościło dziś księży archidiecezji na wielkopostnym dniu
skupienia, któremu przewodniczył bp Gregory Kelly (tyt. Iacobolitanus) pomocniczy biskup
Dallas, TX.

18 marca 2016
Do parafii przybył ks. Marek Piedziewicz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Ostatnia Droga Krzyżowa była medytacją nad cierpieniem Jezusa, w której pomagał nam śpiew
14 pieśni postnych.
19 marca 2016
Wspólnota chorwacka uczestniczyła dziś we Mszy św. Niedzieli Palmowej w swoim języku.
22 lutego 2016
Modlitwą za ofiary dzisiejszego zamachu w Brukseli, o pokój na Bliskim Wschodzie i
wspomnieniem o zamordowanych w Jemenie 8 marca czterech siostrach misjonarkach
miłosierdzia (Matki Teresy z Kalkuty), Daniel kardynał DiNardo rozpoczął swoją homilię podczas
Mszy krzyżma, sprawowanej już tego wieczoru w konkatedrze Sacred Heart. Podczas Mszy
kapłani odnowili swoje obietnice z dnia święceń a po niej zabrali do swoich wspólnot
poświęcone oleje. Kardynał DiNardo przedstawił również wszystkim czterech diakonów, którzy
na początku czerwca przyjmą święcenia prezbiteriatu.
24 marca 2016
Mszę św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy z kilkuminutowym opóźnieniem, gdyż parafianie
zgłaszali nam trudności w dotarciu do kościoła. Na jej początku odbyło się wprowadzenie w
posługę ceremoniarza Brunona Walczaka. Brunon publicznie wyraził gotowość pełnienia tej
funkcji i przyjął na swoje piersi krzyż. W obrzędzie mandatum wzięli udział kandydaci do
bierzmowania, Brunon Walczak, nasz gość ks. Marek Piedziewicz oraz Daniel i Anthony
Demkiewicz, którzy wkrótce wprowadzą do naszego kościoła relikwie św. Papieża Jana Pawła
II. Czytania były wykonane po hiszpańsku, angielsku i polsku.
25 marca 2016
Rano księża wzięli udział w modlitwie różańcowej przez kliniką aborcyjną na Gulf, po czym
nawiedzili konkatedrę Sacred Heart, kaplicę St. Basil na University of St. Thomas oraz katedrę
Our Lady of Walsingham.
Wieczornej liturgii Męki Pańskiej przewodniczył ks.
spowiedzi aż do godz. 10:00 PM.

Marek Piedziewicz. Potem słuchał

26 marca 2016
Ciemność dzisiejszej nocy najpierw rozświetliło ognisko przed kościołem, gdzie poświęciliśmy
ogień a na zakończenie liturgii procesja rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem. Homilia
nawiązywała do jednego zdania z opisu męki Jezusa według św. Łukasza: „a lud zaś stał i
patrzył się (Łk 23, 35). Przykład Jezusa jest zupełnym zaprzeczeniem takiej pasywności, stąd
święta Jego zwycięstwa powinny być wezwaniem do przezwyciężenia tej postawy.
31 marca 2016
W kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie, w diecezji legnickiej, ks. proboszcz
ochrzcił Mieszka, syna swojego bratanka.
1 kwietnia 2016
Wieczorna Msza św. została ofiarowana w intencji matki Marii Angeliki, założycielki Eternal
Word Television Network, która zmarła w Niedzielę Zmartwychwstania, w wieku 92 lat.
2 kwietnia 2016

Po raz pierwszy na zakończenie Mszy św. zaśpiewaliśmy hymn Te Deum, którym dziękujemy
Bogu za 1050. rocznicę chrztu Polski. Hymn ten będziemy śpiewali na zakończenie każdej
Mszy św. po polsku w miesiącu kwietniu.
3 kwietnia 2016
Nazajutrz po 11. rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II odbyła się uroczystość wprowadzenia
jego relikwii. Wspólną modlitwę rozpoczął śpiew Litanii do Wszystkich Świętych. Relikwie
wwiózł w swoim wózku Anthony Demkiewicz. Następnie jego ojciec poprosił o przyjęcie ich do
naszego kościoła. Po odczytaniu pisma potwierdzającego autentyczność relikwii zostały one
ustawione przed portretem św. Papieża, a zebrani zaśpiewali hymn Chwała na wysokości Bogu.
Z dokumentu abpa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity Lwowa obrządku łacińskiego
wynika, że parafia nasza otrzymała włosy Papieża-Polaka. Ks. Proboszcz wyraził nadzieję, że
relikwie te przyczynią się do coraz głębszego poznawania nauczania Papieża i przyjęcia go do
naszego życia.
Zaraz po uroczystej Mszy św. odbyło się śniadanie wielkanocne, przygotowane przez radę
parafialną. Przed jego rozpoczęciem parafianie obejrzeli film wyjaśniający ideę Diocesan
Services Fund.
Po południu trudno było znaleźć miejsce na samochód na naszym terenie, tak wiele osób
przyjechało na specjalną Mszę św. z okazji Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Choć tym razem
spowiedź rozpoczęliśmy o 30 minut wcześniej, nie zdołaliśmy wyspowiadać wszystkich ludzi.
Jeszcze na początku Mszy św. ludzie czekali na spotkanie w Bożym Miłosierdziem w jego
sakramencie. Mszy św. przewodniczył i wygłosił homilię ks. Marek Piedziewicz. Ta przepełniona
modlitwą i adoracją Msza trwała 2 godz. i 15 minut. Przy wyjściu z kościoła wszyscy dziękowali
sobie wzajemnie za niepowtarzalną atmosferę.
4-8 kwietnia 2016
Ks. proboszcz przebywał w ośrodku kapucynów w Washington Township w Michigan, gdzie
odbywały się rekolekcje chrystusowców, prowadzone przez ojca Gracjana.
10 kwietnia 2016
O godz. 10:45 AM w kościele zgaszono światła, w tym samym momencie pojawił się muzyczny
motyw Michała Lorenca z filmu „Różyczka”, a przedstawiciele klubu „Gazety Polskiej” zaczęli
zapalać 96 biało-czerwonych zniczy. W ten sposób rozpoczęliśmy modlitwę za ofiary tej tragedii
z 2010 roku. W homilii szukaliśmy odpowiedzi na pytanie dlaczego Kościół trwa blisko tych,
którzy niestrudzenie domagają się rzetelnego wyjaśnienia tamtej katastrofy.
Po południu ks. proboszcz uczestniczył w
Częstochowskiej domu Państwa Derdów.

modlitwie przed Małą Ikoną Matki Boskiej

12 kwietnia 2016
Ks. proboszcz przyjął Jima Caldarolę z Guidance in Giving, Inc., który przygotowuje general
campaign dla archidiecezji Galveston-Houston.
14 kwietnia 2016
Zaledwie 5 księży przybyło na spotkanie dekanalne, którego gospodarzem był kościół St.
Maximilian. Tym razem nie zaproszono żadnego gościa, stąd po lunchu księża zakończyli
spotkanie.
16-17 kwietnia 2016

Z okazji centralnych obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski, które odbyły się na Lednicy w
Gnieźnie i Poznaniu, wygłoszono okolicznościowe kazania na temat hasła tych obchodów
„Gdzie chrzest tam nadzieja”. Nasze parafialne obchody tej rocznicy odbędą się w uroczystość
Zesłania Ducha Świętego.
16 kwietnia 2016
Wieczorem w sali parafialnej odbyło się spotkanie z Wojciechem Cejrowskim, znanym polskim
dziennikarzem i podróżnikiem.
17 kwietnia 2016
Sam Bannoura z Palestyny, zajmujący się sprzedażą wyrobów z drzewa oliwnego gościł dziś w
naszej parafii. Na zakończenie Mszy św. krótko wyjaśnił sytuację coraz mniejszej społeczności
chrześcijan w Ziemi Świętej.
18 kwietnia 2016
Trwająca całą noc burza z obfitymi opadami deszczu spowodowała potężną powódź w
Houston. Na poranną Mszę św. przybyły zaledwie 3 osoby. Msza rozpoczęła się z 5 minutowym
opóźnienie, gdyż czekaliśmy na jedną rodzinę, która była w drodze. Ostatecznie nie zdołali
dotrzeć do kościoła. Wieczorem władze Houston ogłosiły, że życie straciło nie mniej niż 5 osób.
23 kwietnia 2016
W nawiązaniu do 1050. rocznicy chrztu Polski, wieczorna Msza św. została odprawiona z
uroczystości św. Wojciecha, biskupa i męczennika, Patrona Polski.
24 kwietnia 2016
Po południu odbyło się spotkanie z rodzicami ministrantów, na którym ustalono termin obozu dla
ministrantów., który odbędzie się w dniach 26-29 lipca.
30 kwietnia 2016
Przez cały kwiecień na zakończenie Mszy św. śpiewaliśmy hymn Te Deum dla uczczenia 1050.
rocznicy chrztu Polski. Dziś hymn ten wybrzmiał po raz dziesiąty.
2-5 maja 2016
Najwierniejsi z najwierniejszych każdego dnia pracowali nad przygotowaniem do naszego
dziesiątego już festiwalu.
6 maja 2016
Do biura parafialnego wpłynęło pismo od Szefa Gabinetu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,
Adama Kwiatkowskiego, z pozdrowieniami i wyrazami podziwu dla organizatorów naszego
festiwalu.
Koncertem w wykonaniu Adama Golki rozpoczęliśmy dziesiąty festiwal. Honorowe miejsca w
kościele zajęli nasi goście: Mariusz Brymora, Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Los
Angeles, CA, ks. Jacek Nowak, proboszcz parafii St. Peter the Apostle w Dallas, TX, inicjator
naszych festiwali, Zbigniew Wojciechowski, Konsul Honorowy Rzeczpospolitej Polskiej w
Houston, TX oraz rodzice artysty.
7 maja 2016
Tylko dzisiaj nasz festiwal odwiedziło nie mniej niż 3000 gości! Ogromną furorę zrobił koncert
zespołu Brave Combo.

8 maja 2016
Z okazji Dnia Matki odprawiono dziś Mszę św. w intencji Matek. Po wyznaniu wiary najpierw
wymieniono imiona i nazwiska matek żyjących, po czym zaśpiewaliśmy pieśń „Była cicha i
piękna jak wiosna”, po czym wymieniono imiona matek, które odeszły.
Ostatnim i bardzo ekscytującym punktem naszego festiwalu było losowanie nagród loterii.
Losowania dokonał David Urbina, który dziś obchodził swoje urodziny.
11 maja 2016
Kilkanaście osób pracowało nad badaniem statystyk festiwalowych. Jak zwykle liczyliśmy
wszystkie bilety.
13 maja 2016
W 99. rocznicę objawień fatimskich poranną Mszę św. zakończyło wystawienie Najświętszego
Sakramentu i modlitwa różańcowa o pokój na świecie i nawrócenie świata.
Wieczorem odbyła się krótka katecheza na temat sakramentu pokuty, po której wszystkie dzieci
i rodzice przystąpili do tego sakramentu. W sprawowaniu spowiedzi pomagał ks. Jan Kubisa.
15 maja 2016
We wspólnej uroczystości uczciliśmy dzisiaj 1050. rocznicę chrztu Polski i rocznicę pierwszej
Komunii św. Po wydłużonej do 5 czytań Liturgii Słowa uroczyście została poświęcona woda
chrzcielna, odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne po czym wszyscy podeszli do baptysterium,
by podziękować Bogu za 1050. lat chrześcijaństwa w Polsce. Modlitwa powszechna miała
charakter dziękczynny. Na zakończenie zrobiliśmy wspólne zdjęcie z dziećmi.
22 maja 2016
Odbyło się posiedzenie rady finansowej, która zaakceptowała kontrakt na budowę The Houston
Polonia Memorial.
23 maja 2016
Rozpoczęły się prace przygotowawcze pod projekt nazwany The Houston Polonia Memorial.
Wkrótce teren wokół pomnika św. Papieża Jana Pawła II zostanie pokryty płytami z
inskrypcjami zaproponowanymi przez ofiarodawców.
25 maja 2016
Z jednodniowym opornieniem odmówiliśmy dzisiaj modlitwę Papieża Benedykta XVI za Kościół
w Chinach.
28-29 maja 2016
Zgodnie z sugestią kard. Roberta Sarah’a, Prefekta Kongregacji do spraw Dyscypliny
Sakramentów, Msze św. w tych dniach zostały odprawione ad orientem.
29 maja 2016
Dzisiejszą Mszę św. uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej zakończyła procesja do
czterech ołtarzy, która została poprowadzona nową trasą. Kazanie było poświęcone
obowiązkowi adoracji Boga, do czego ważnym krokiem jest odpowiednie przeżycie samej
procesji: w duchu skupienia, modlitwy i koncentracji na Świętej Obecności.
30 maja 2016
Do parafii przybył ks. Marek Zaręba, który będzie zastępcą proboszcza na okres wakacji.

4 czerwca 2016
Zakończył się rok szkolny 2015-2016 w szkole im. Mikołaja Kopernika. Dziękczynnej Mszy św.
przewodniczył ks. Marek Zaręba.
5 czerwca 2016
Z okazji Dnia Dziecka, szkoła im. Mikołaja Kopernika zorganizowała szereg atrakcji dla dzieci
naszej parafii.
13 czerwca 2016
W kolejne wspomnienie objawień maryjnych w Fatimie, po Mszy św. odmówiliśmy różaniec o
pokój i nawrócenie świata.
15 czerwca 2016
Seniorzy z kościoła St. Jerome odwiedzili dziś naszą świątynię. Ich przewodnikiem był ks.
Marek Zaręba.
19 czerwca 2016
Pod nieobecność kapłana w kościele parafialnych Riomaggiore we Włoszech, ks. proboszcz
odprawił dla tamtejszej wspólnoty Mszę św. po włosku (sic!).
1 lipca 2016
Mszą św. na terenie osiedla dla starców przy 10100 Kempwood ks. Marek Zaręba zakończył
swoją posługę w naszej parafii i udał się na krótkie wakacje w Teksasie.
2 lipca 2016
Podczas dzisiejszej Mszy św. po raz pierwszy został użyty ornat z logo Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie. Będziemy go używali podczas wszystkich liturgii niedzielnych w lipcu
tego roku. Na zakończenie Mszy św. ks. proboszcz pozdrowił Joannę i Marcina Chojnackich z
dziećmi, którzy uczestniczyli we Mszy w swoim dawnym kościele parafialnym.
10 lipca 2016
Po okrutnym mordzie na pięciu policjantach w Dallas 7 lipca, modliliśmy się aby oficerowie
Brent Thompson, Patrick Zamarripa, Michael Król, Michael Smith i Lorne Ahrens, zamordowani
w wyniku rasistowskiej nienawiści, zostali przyjęci w ramiona Miłosiernego Pana.
13 lipca 2016
W kolejne wspomnienie objawień fatimskich, zaraz po Mszy św. wystawiono Najświętszy
Sakrament po czym odmówiliśmy modlitwę różańcową o pokój i nawrócenie świata. Zgodnie z
prośbą Papieża Franciszka, szczególnie prosiliśmy o pokój w umęczonej Syrii.
14 lipca 2015
Na budowie The Houston Polonia Memorial wylewano dziś beton. Umieszczono w nim dwa
kamienie podchodzące z Jeziora Tyberiadzkiego w Ziemi Świętej.
16 lipca 2016
W nawiązaniu do obchodzonego dziś wspomnienia Matki Boskiej Szkaplerznej, ornat został
przyozdobiony pokaźnym szkaplerzem.
Po Mszy św. został poświęcony nowy traktor do koszenia trawy. Urządzenie to pomaga nam
zaoszczędzić nie mniej niż $6,000 rocznie. Na stronie internetowej parafii pojawiła się natomiast
prośba o sfinansowanie jego zakupu.

16-17 lipca 2016
Po kolejnych atakach terrorystycznych, które wstrząsnęły światem zachodnim (w dniu święta
narodowego Francji w Nicei zamachowiec zabił 84 osoby w tym wiele dzieci), Msze św.
rozpoczęliśmy od śpiewu błagalnych Suplikacji, prosząc Boga o bezpieczeństwo dla nas i
naszych rodzin w Polsce.
Państwo Teresa i Waldemar Priebe w całości pokryli dziś koszt zakupu nowego traktora do
koszenia trawy. Dziękujemy!
22 lipca 2016
Kolejny element przypominający Światowe Dni Młodzieży w Krakowie pojawił się dziś w naszym
kościele. Chodzi o flagę z logo spotkań, która zawisła na ambonie.
Wieczorem po raz pierwszy odprawiono Mszę św. święta Marii Magdaleny, pierwszego świadka
zmartwychwstania. Zgodnie z decyzją Papieża Franciszka ten obchód liturgiczny został
podniesiony w tym roku ze wspomnienia obowiązkowego na święto. Podczas Mszy św. użyto
złotego ornatu z wizerunkiem Zmartwychwstałego Pana.
23-24 lipca 2016
Po wszystkich Mszach św. zostały dziś poświęcone pojazdy. Przy okazji spaceru po
parkingach, ks. proboszcz przypomniał, że kościół posiada parking od strony Oak Tree Drive,
który jest niemal nieużywany. Na 30 miejsc parkingowych, zajmują go najwyżej 3-4 samochody.
Parafianie wolą szukać miejsca na zatłoczonym parkingu od Blalock, niż spokojnie zaparkować
samochód z drugiej strony kościoła.
27 lipca 2016
O godz. 8:50 AM (15:50 w Polsce) samolot linii Alitalia z Ojcem Świętym Franciszkiem na
pokładzie wylądował w Krakowie, rozpoczynając jego 15. podróż zagraniczną z okazji
Światowych Dni Młodzieży. Jest to jednocześnie 11 podróż Papieża do Polski.
30 lipca 2016
Podsumowując kończące się w Polsce Światowe Dni Młodzieży, ks. proboszcz zaskoczył
wszystkich informując, że przypuszcza iż następne Światowe Dni Młodzieży odbędą się w
Panamie.
31 lipca 2016
Potwierdziły się nasze przypuszczenia. Podczas Mszy posłania na zakończenie Światowych
Dni Młodzieży w Krakowie, Papież Franciszek ogłosił, że następne Światowe Dni Młodzieży
odbędą się w roku 2019 w Panamie.
Po Mszy św. w sali parafialnej został zaprezentowany film na temat Powstania Warszawskiego.
1 sierpnia 2016
Bohaterów Powstania Warszawskiego polecaliśmy w dzisiejszej Mszy św.
2 sierpnia 2016
Na zakończenie Mszy św. wspólnie odmówiliśmy modlitwy w intencjach Papieża, żeby otrzymać
odpust Porcjunkuli.
5 sierpnia 2016

Wieczorna Msza św. została odprawiona w intencji Prezydenta Andrzeja Dudy z okazji
pierwszej rocznicy jego zaprzysiężenia. Na jej początku ks. proboszcz zażartował, że Prezydent
Obama musiał upowszechnić dobrą opinię o naszym prezydencie, skoro na Mszy zebrało się
więcej Amerykanów niż Polaków.
6 sierpnia 2016
Trzy kwiaty radości zakwitły dziś w Polsce. Dziś mija pierwsza rocznica zaprzysiężenia
Prezydenta Andrzeja Dudy. Dziś także Papież mianował nowego nuncjusza apostolskiego w
Polsce, którym został ks. abp Salvatore Pennacchio, dotychczasowy nuncjusz w Indiach i
Nepalu. Dziś wreszcie wyruszyła kolejna piesza pielgrzymka warszawska na Jasną Górę.
Księża celebrujący wieczorną Mszę św. ubrali białe szaty, co jeszcze mocnie wyraziło naszą
radość.
7 sierpnia 2016
Aż trzykrotnie w tych dniach zabrzmiał hymn Te Deum laudamus, którym dziękowaliśmy Bogu
za pierwszy rok prezydentury Andrzeja Dudy.
8-12 sierpnia 2016
W tych dniach odbywał się obóz dla ministrantów. Odwiedziliśmy m. in. downtown Houston,
Galveston, Kemah, San Antonio, La Vernia, San Marcos. Nie zabrakło także czasu na formację
duchową poprzez konferencje na temat modlitwy, sakramentu pokuty i porządkowych uwag
dotyczących posługi ministrantów. Wspólną przygodę zakończyliśmy modlitwą różańcową w
intencji naszych rodziców.
13-14 sierpnia 2016
Siostra Teresa Wicińska, polska albertynka pracująca w Boliwii wygłosiła apel misyjny.
Zebraliśmy $1,500. Geografia naszej pomocy, obejmująca Polskę, Ukrainę, Izrael, Nową
Gwineę rozszerzyła się o kolejny kraj, Boliwię. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.
18 sierpnia 2016
W przededniu wspomnienia kolejnego objawienia w Fatimie (w sierpniu Matka Boska objawiła
się 19.) odmówiliśmy modlitwę różańcową przed Najświętszym Sakramentem w intencji pokoju i
nawrócenia świata.
20 sierpnia 2016
Ks. proboszcz wziął udział w roboczym spotkaniu nauczycieli Szkoły im. Mikołaja Kopernika, w
którym, omawiano plan nowego roku szkolnego 2016-2017. Jednym z poruszanych tematów był
problem przywrócenia na stałe katechezy w szkole.
21 sierpnia 2016
Po południu ks. proboszcz udał się na pielgrzymkę Towarzystwa Chrystusowego do Ziemi
Świętej, pod przewodnictwem ks. prof. Waldemara Chrostowskiego, wybitnego polskiego
biblisty i znawcy problemów relacji chrześcijańsko-żydowskich.
4 września 2016
Pożegnaliśmy ks. Kingsleya Ekeochę, który po porannej Mszy św. wyruszył do Chicago, skąd
we wtorek, 6 września uda się przez Londyn do swojej ojczyzny, Nigerii. Tego właśnie dnia
poranna Msza św. będzie sprawowana w jego intencji.
7 września 2016

W naszym kościele rozpoczęliśmy odprawianie 9 Mszy żałobnych w intencji ks. Tomasza
Dzidy, który zasłabł podczas pielgrzymki chrystusowców do Ziemi Świętej, przez tydzień był
nieprzytomny i zmarł 5 września w szpitalu w Ammanie, w stolicy Jordanii. Ks. Tomasz głosił w
tym roku rekolekcje wielkopostne dla naszej wspólnoty. W kościele oprócz świecy paschalnej,
zapalono wotywną świecę św. Toribio Romo, patrona emigrantów. Po Mszy część jej
uczestników zatrzymała się na modlitwie różańcowej w intencji Zmarłego. Requiescat in pace!
8 września 2016
Księża John Kha Tran oraz Ignatius Dang Hoang gościli dzisiaj w kościele św. Maksymiliana
uczestników spotkania dekanalnego. W jego trakcie prezentację na temat formacji nowych
diakonów przedstawił diakon Dominic Romaguera, dyrektor biura przyjęć i weryfikacji.
10-11 września 2016
W tych dniach Msze św. kończyliśmy żałobnym śpiewem „Dobry Jezu a nasz Panie, daj im
wieczne spoczywanie”, wspominając ofiary zamachu na World Trade Center w Nowym Jorku w
roku 2001 oraz zmarłego ks. Tomasza Dzidę.
11 września 2016
Tuż na początku nowego roku katechetycznego odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci
przygotowujących się do pierwszej Komunii Świętej. W drugim roku przygotowania będą
uczestniczyły następujące dzieci: Gabriella Bartczak, Emilia Matuszyk, Teresa Podskarbi, Kevin
Reichert, Julia Rogowski, Radek Zieliński.
15 września 2016
Do naszej parafii przybył ks. Lesław Prebendowski, z kościoła St. Albert the Great w Burbank,
Illinois, który będzie nam pomagał w czasie festiwalu.
16-18 września 2016
W tych dniach odbył się VIII festiwal „Dożynki”. Choć prognozy pogody mówiły o 60-80%
możliwości deszczu, podczas całego festiwalu mieliśmy udaną pogodę. Bogu niech będą dzięki!
W niedzielę, 18 września Mszy św. przewodniczył ks. Lesław Prebendowski. Nad całością
organizacji festiwalu dniem i nocą czuwał Adam Dratwa.
22 września 2016
Kilkanaście osób pracowało dziś nad statystykami festiwalowymi licząc wszystkie bilety.
27 września 2016
Ks. proboszcz wziął udział w wykładzie prof. Piotra Jaroszyńskiego z Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II na temat Jan Paweł II a nowa ewangelizacja, zorganizowanym przez
Forum Jana Pawła II na University of St. Thomas. W sali wykładowej spotkał Ewę i Jamesa
Thompsonów oraz ks. Janusza Ihnatowicza.
30 września 2016
Wieczorna Msza św. została ofiarowana jako podziękowanie za ostatni festiwal a po niej odbyło
się spotkanie pofestiwalowe.
2 października 2016
Dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii św. otrzymały dziś różańce. Zanim to nastąpiło
wygłosiły apel misyjny. W odpowiedzi na prośbę znanego polskiego misjonarza, ks. Jarosława
Wiśniewskiego, który pracuje w Papui Nowej Gwinei, zwróciły się z apelem o przyniesienie do
kościoła ubrań dla dzieci. Ich zbiórka nastąpi 23 października, a więc w Niedzielę Misyjną. Na

zakończenie Mszy odmówiliśmy modlitwę do Anioła Stróża w intencji obrońców życia (dziś w
Stanach Zjednoczonych obchodzi się Dzień Szacunku dla Życia), naszych młodych misjonarzy i
pewnego małżeństwa z Minnesoty, które dziś ochrzciło jedenaste dziecko! Bogu niech będą
dzięki!
Młodzież przygotowująca się do bierzmowania miała dziś swój egzamin. Pomyślnie zdały go
następujące osoby: Hanna Adamski, John Arguello, Rafal Bilewski, Lucia Caranti, Sofia
Castaneda, Maxymilian Kowalewski, Krystyna Podskarbi, Maria Ramos, Rafael Ramos,
Alexander Wachowicz, Patrick Zajac. Gratulujemy!
Podczas dzisiejszej zbiórki ministrantów ćwiczyliśmy m. in. przebieg uroczystości wprowadzenia
w posługę dwóch nowych chłopców, która odbędzie się 16 października.
4 października 2016
Do biura parafialnego wpłynęło podziękowanie z Domu Pokoju w Jerozolimie za ofiarę zebraną
przez naszą wspólnotę i przekazaną 22 sierpnia br.
7 października 2016
We wspomnienie Matki Boskiej Różańcowej rozpoczęliśmy odprawianie nabożeństw
październikowych. Każdemu z nich będzie towarzyszył inny wizerunek Maryi. Dziś była to figura
Matki Boskiej z Lourdes. W kazaniu przypomnieliśmy sobie sposób odmawiania różańca,
opisany przez Papieża Jana Pawła II w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae (2002),
który został przyjęty całkowitym milczeniem przez większość wspólnot Kościoła. Naszemu
rozważaniu tajemnic radosnych towarzyszyły dziś fragmenty ze Starego Testamentu. W drugiej
części kazania mówiono o przesłaniu Matki Boskiej z Lourdes. Po nabożeństwie uczestniczące
w nim dzieci zostały poczęstowane słodyczami.
14 października 2016
Około 30 osób zebrało się na modlitwie nazwanej Wielką Pokutą. W Polsce to spotkanie
modlitewne odbędzie się jutro, na Jasnej Górze. My włączyliśmy się w jego owoce dzień
wcześniej. Modlitwę rozpoczęła godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu, zakończona
śpiewem Litanii do Bożego Serca. O godz. 7:00 PM rozpoczęła się Msza wspomnienia św.
Małgorzaty Marii Alacoque, której zawdzięczamy kult Serca Bożego, polegający na
zadośćuczynieniu za grzechy własne i innych. Podczas wejścia śpiewaliśmy „Panie przebacz
nam”, a w ramach aktu pokutnego uklęknęliśmy do Suplikacji. Modlitwa powszechna odbyła się
w milczeniu, które trzykrotnie przerwało wezwanie z Koronki do Miłosierdzia Bożego: „Dla Jego
bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata”. Po Mszy św. rozważyliśmy bolesne
tajemnice różańca, których biblijnym przewodnikiem były fragmenty Psalmu 22.
15 października 2016
Przyjaciele Karoliny Dzienniak zorganizowali dziś na naszym parkingu garage sale, którego
dochód jest przeznaczony na koszty jej leczenia.
16 października 2016
Tuż przed Mszą św. w kościele został odtworzony komunikat sprzed 38 lat, ogłaszający wybór
kardynała Karola Wojtyły na Papieża. Wspominając to wielkie wydarzenie byliśmy świadkami
dwóch ważnych wydarzeń. Najpierw dwóch chłopców: Adam Przybylski i Tomek Rusak, zostało
wprowadzonych posługę ministranta. A przed zakończeniem Mszy odbyła się promocja
(pasowanie na ucznia) nowych uczniów szkoły sobotniej im. Mikołaja Kopernika. Podczas
modlitwy eucharystycznej wspomniano imiona siedmiu nowych świętych, kanonizowanych dziś
przez Papieża Franciszka. Podniosłą liturgię zakończył śpiew hymnu Te Deum.

18 października 2016
Z okazji dzisiejszego święta św. Łukasza podczas porannej Mszy św. został udzielony
sakrament namaszczenia chorych, do którego przystąpiło 15 osób.
21 października 2016
Podczas dzisiejszego nabożeństwa różańcowego w naszym kościele gościła figurka Matki
Boskiej z Aparecida w Brazylii. Jej poświęcone było dzisiejsze kazanie, natomiast modlitwę
różańcową, prowadzoną przez dzieci, ofiarowaliśmy w intencji naszych rodzin.
23 października 2016
Dzisiejsza Niedziela Misyjna była dniem zbiórki ubrań przeznaczonych dla dzieci z Papui Nowej
Gwinei. Zaskoczyła nas ich duża ilość. Prośbę o taką pomoc skierował do nas znany polski
misjonarz, ks. Jarosław Wiśniewski.
Zaraz po Mszy św. ks. proboszcz udał się do Dallas na pierwszy polski festiwal w tym mieście.
28 października 2016
Ostatnie nabożeństwo różańcowe było poświęcone modlitwie o pokój w Syrii. Rozważaliśmy
tajemnice światła a modlitwie przewodniczyły dzieci w tym sześcioletni Antoni Kline oraz 7 letni
Wiktor Bilewski. Na początku Mszy św. ministrant zapalił świecę wotywną św. Toribio Romo,
którego w ten symboliczny sposób poprosiliśmy o orędownictwo w tej niecierpiącej zwłoki
intencji. Tym razem naszej modlitwie towarzyszyła figurka Matki Boskiej, Strażniczki Wiary z
Barda Śląskiego, który jest najstarszym wizerunkiem Maryi w Polsce. Liczy nie mniej niż 1000
lat!
29-30 października 2016
W duchu wdzięczności Bogu i ludziom obchodziliśmy rocznicę poświęcenia naszego kościoła.
Dzisiaj także dzieci przygotowujące się do Pierwszej komunii św. zebrały drugą składkę
przeznaczoną na koszty wysłania ubrań dla dzieci w Papui Nowej Gwinei. Zebrano $730.
2 listopada 2016
Zgodnie z piękną tradycją Kościoła odprawiono dziś aż trzy Msze św. W kazaniu mówiliśmy o
artykule wyznania wiary „wierzę w świętych obcowanie”, który wskazuje na możliwość kontaktu
ze światem dusz. Wczoraj prosiliśmy Wszystkich Świętych o orędownictwo w naszych
sprawach, a dziś rzuciliśmy ogromne koło ratunkowe modlitw duszom czyśćcowym.
5 listopada 2016
Rycerze Kolumba przeprowadzili doroczny garage sale.
6 listopada 2016
Dziś odbyło się spotkanie z rodzicami młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. 15
kandydatów ma już zapewnione miejsce w finałowym wydarzeniu.
Po południu odbyło się modlitewne spotkania na cmentarzu przy Westheimer. Uczestniczyło w
nim zaledwie 7 osób!
8 listopada 2016
W przypadający dziś wyborczy wtorek, po porannej Mszy św. został wystawiony Najświętszy
Sakrament, przed którym odmówiliśmy modlitwę różańcową o zwycięstwo cywilizacji życia.

9 listopada 2016
Po wczorajszym zwycięstwie Donalda Trump’a w wyborach prezydenckich, uczestnicy porannej
Mszy św. wyrażali podziw nad siłą wspólnej modlitwy. Sondaże przedwyborcze nie dawały mu
szansy w wyścigu do Białego Domu z wybitną przedstawicielką cywilizacji śmierci.
10 listopada 2016
Aż 14 księży wzięło udział w spotkaniu dekanalnym w kościele St. Monica. Naszymi gośćmi
byli: ks. Italo Dell’Oro, z biura formacji księży oraz Sandy Higgins z Office of Worship, która
przedstawiła nowy obrzęd sakramentu małżeństwa, który będzie obowiązywał od 30 grudnia
tego roku.
11-13 listopada 2016
Trzy dni trwały nasze obchody Narodowego Święta Niepodległości. 11 listopada została
odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny. 12 listopada odbył się wieczór pieśni patriotycznych
przygotowany przez Piotra Przybylskiego. Wspólne śpiewanie trwało od 7:00 PM do 10:00 PM!
W tym roku do tego spotkania został włączony konkurs historyczny, który wywołał wielkie
emocje. Wreszcie, w niedzielę 13 listopada podopieczni Agnieszki Zielińskiej ze Szkoły im.
Mikołaja Kopernika przedstawili krótki program okolicznościowy. Najsłabszym punktem była
modlitwa za Ojczyznę. Na początku Mszy św. były zaledwie 4 osoby, potem kilka dotarło ze
spóźnieniem.
12-13 listopada 2016
W związku z otwarciem w Warszawie Świątyni Opatrzności Bożej, w tych dniach zbieraliśmy
specjalną składkę, jako nasz udział w tym wielkim dziele Narodu Polskiego. Ogółem zebraliśmy
$770.00, które już w poniedziałek, 14 listopada zostały przekazane do Centrum Opatrzności
Bożej w Warszawie, które otrzymało 2,982.18 PLN.
13 listopada 2016
W kościele odbyło się jedno z ostatnich spotkań młodzieży przygotowującej się do sakramentu
bierzmowania. Za 10 dni sakrament ten otrzyma 17 osób. Należy odnotować, że Patryk Zając
dwukrotnie otrzymał najwyższą ocenę z wyróżnieniem.
W kościołach lokalnych zakończył się dziś Rok Miłosierdzia. Po południu ks. proboszcz
odwiedził jedną z bram miłosierdzia, kościół St. Theresa w Sugar Land.
Po południu usunięto z naszego kościoła wielkie logo Roku Miłosierdzia.
15 listopada 2016
Do Papui Nowej Gwinei wyekspediowano 6 paczek ubrań, które zebraliśmy w Niedzielę
Misyjną. Paczki powinny dotrzeć na miejsce w ciągu 10 dni.
Podczas posiedzenia Konferencji Episkopatu USA, metropolita Galveston-Houston, Daniel
kardynał DiNardo został wybrany przewodniczącym tego gremium na trzyletnią kadencję.
Wieczorem w naszym kościele odprawiono specjalną Mszę św. w 40-lecie sakramentu
małżeństwa Danuty i Kazimierza Jackow.
20 listopada 2016
Zgodnie z życzeniem papieża Piusa XI na zakończenie głównej Mszy św. uroczystości
Chrystusa Króla Wszechświata, przed Najświętszym Sakramentem odmówiliśmy litanię do
Bożego Serca oraz akt oddania rodzaju ludzkiego Bożemu Sercu. Następnie w duchu

wdzięczności za wszelkie łaski Jubileuszu Miłosierdzia zaśpiewaliśmy Te Deum. Po
błogosławieństwie asysta udała się do figury Chrystusa Króla, która dziś została ubrana w ornat
z logo Jubileuszu Miłosierdzia, gdzie całym sercem zaśpiewaliśmy „Chrystusa Wodzem,
Chrystus Królem, Chrystus Władcą nam”.
Po południu ks. proboszcz wziął udział w 8. koncercie Pro Memoria, organizowanym w
konkatedrze Sacred Heart. Jego pierwsza część nawiązywała do zakończonego właśnie Roku
Miłosierdzia.
Wysłuchaliśmy m. in. dwóch pieśni młodych kompozytorów „Prayer for
Compation”, Howarda Maple’a
oraz „Tranform us, Lord into Your Mercy”, Percival’a
Cacanindina. Ta druga pieśń jest kompilacją modlitwy św. Franciszka z Asyżu i zapisków z
„Dzienniczka” św. s. Faustyny Kowalskiej. Obaj kompozytorzy byli obecni na koncercie. W
drugiej części zabrzmiała „Sunrise Mass” norweskiego kompozytora Ola Gjeilo. Całość
zakończyła modlitwa do Maryi w pieśni „Ave Maria nr 11”, Daniela Knaggs’a, który także
zaszczycił nas swoją obecnością.
25 listopada 2016
Wieczorem odbyła się spowiedź kandydatów do bierzmowania, z której skorzystali także
świadkowie, rodzice i przyjaciele kandydatów. W posłudze sakramentu pojednania pomagał ks.
Jan Kubisa. Następnie odbyła się próba generalna jutrzejszej uroczystości.
26 listopada 2016
Następujące osoby przyjęły dziś sakrament bierzmowania: Hanna Adamski, John Argűello,
Rafał Bilewski, Lucia Caranti, Sofia Castaňeda, Josep Ginebra, Maxymilian Kowalewski,
Natalie Lewicki, Ian Martula, Samir Martula, Paulina Pater, Christopher Odolski, Krystyna
Podskarbi, Maria Ramos, Rafael Ramos, Alexander Wachowicz, Patrick Zając. Uroczystości
przewodniczył bp Steven J. Lopes, pierwszy biskup Ordynariatu Katedry św. Piotra (dla byłych
anglikanów). Mszę św. rozpoczął hymn O Stworzycielu Duchu przyjdź. O oczekiwanych darach
Ducha Świętego przypominała sugestywna dekoracja w kolorze czerwonym. Z tyłu ambony
umieszczono herb biskup, który nawiązuje m. in. do jego polskich korzeni (srebrno-czerwony
kolor). W podziękowaniu ks. biskup otrzymał od nas ręcznie malowaną ikonę Matki Boskiej
Częstochowskiej. Podobnie wszyscy bierzmowani otrzymali ikonę Czarnej Madonny wykonaną
metodą sitodruku. Po Mszy św. wykonano cały szereg pamiątkowych zdjęć po czym odbyło się
przyjęcie w sali parafialnej.
27 listopada 2016
Wraz z całym Kościołem świętym rozpoczęliśmy adwent i nowy rok liturgiczny. W homilii
nawiązano do stanowczego wezwania Jezusa do czuwania, które należy zamienić w czyn,
choćby w budowanie domowej liturgii, czyli momentów wspólnej modlitwy, rozważania, czy
okolicznościowych dekoracji, które nawiązują do roku liturgicznego. Na zakończenie Mszy św.
poświęcono opłatki na stół wigilijny.
30 listopada 2016
Poranna Msza św. została odprawiona w intencji pomyślności akcji ratunkowej w kopalni
„Rudna” w Polkowicach, gdzie w wyniku tąpnięcia doszło do poważnego wypadku górniczego.
Do tej pory odnaleziono ciała 4 górników. Kolejnych 4 jest poszukiwanych przez ekipy
ratunkowe. Święta Barbaro – módl się za nami!
2 grudnia 2016
Odprawiliśmy pierwsze roraty. Ku naszemu zaskoczeniu niektóre dzieci przyniosły własne
lampiony. Msza św. została odprawiona w intencji Radka Zielińskiego, który na jej zakończenie
mógł napić się wody z Lourdes.

4 grudnia 2016
Na comiesięcznym spotkaniu z ministrantami przekazano im garść informacji na temat teologii
adwentu oraz sakramentu pojednania, do którego warto przystąpić przed jednymi z
największych świąt chrześcijańskich.
Szkoła im. Mikołaja Kopernika zorganizowała spotkanie z Mikołajem. Jak zwykle było wiele
radości i zaskoczenia!
7 grudnia 2016
Wieczorem ks. Alvaro Interiano odprawił vigil Mass uroczystości Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny, połączonej z konsekracją nowych członków Milicji Niepokalanej. W
homilii wspomniał o swoich dwóch podróżach do Polski latem tego roku, kraju „tak
ekscytującego, że trzeba go odwiedzać często”.

