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Księża:  Kazimierz Abrahamczyk oraz Krzysztof Rusin 
St. John Church, tel: 743-4551       OLPH Church, tel: 754-1204 ext. 103 

 
Intencja Mszy Św.  

 

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencji Andrzeja Niewiary, w 3-cią rocznicę Jego śmierci oraz w 

intencji, Tadeusza Tomaszyka (Tatę Agnieszki Cieślak) w 6-ta rocznicę śmierci. 

Boże, Ty wysłuchujesz prośby Twoich wiernych, daj Twoim sługom udział w szczęśliwości wiecznej z Twoimi 

świętymi i wybranymi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

 

            
Kiedy umrę, Kochanie               Z Ciebie i ze mnie 

Pamietaj że istniłem    I z miłości naszej 

I czułem....jak Ty    Pył gwiezdny 

I, jak Ty, marzyłem    w bezmierze wszechświata 

Kochałem     w galaktyki oceanie 

Połóż mi przeto, proszę   w wieczności niepojętnej samotni 

czasem samotną różę    Zostanie 

Kiedy umrę, Kochanie    Tam w martwej otchłani 

I pamietaj mnie proszę   szukać będziemy wzajem 

Pamietaj, że i ja płakałem   dusz naszych 

A kiedy i pamieć Twa umrze   A gdy się odnajdziemy 

Kochanie     nicość będzie rajem 

   

 (Autor nieznany, wybrała- Stenia Niewiara) 
 

Czytania na dzisiejszą mszę:                                       Pieśni na dzisiejszą mszę (z naszego śpiewnika): 
25:6-10  Czytanie z Księgi proroka Izajasza                Abba Ojcze 

Psalm 23(22):1-2a, 2b-3, 4,5,6,     #72 – Wszystko Tobie 

4:12-14, 19-20 Czyt z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian #76 –  Kiedyś o Jezu 

Ewangelia – 22:1-14 - według Św. Mateusza            #101– Po górach dolinach 

 

Październikowe Refleksje  
 „Rok już się skończył” – mowią niecierpliwi. „Rok dojrzał” - powiadają mądrzy. „Ta pora roku jest piękna” - 

zauważają wdzięczni, którzy potrafią dostrzec, jak piękno wiosny szuka wyrazu w przepychu barw powolnego 

gaśnięcia. 

Wcześnie robi się ciemno. Długie wieczory skłaniają do namysłu. Sprzyjające okoliczności modlitwy różańcowej. 

,,Modlitwa ta jest jak mocny, stary dom, w ktorym żyło wiele pokoleń, wchłaniając jego atmosferę, karmiąc się jego 

historią”. 

Październik jest „miesiącem misyjnym”. Ponad miliard katolików w Światowym Dniu Misyjnym zostaje w sposób 

szczególny wezwanych do złożenia osobistego świadectwa o swej wierze i materialnego wsparcia dzieła misyjnego. 

Niedziela Misyjna znajduje się blisko Swięta Reformacji (31 X). Zbieżność ta, przypadkowa, powinna nam 

wszystkim uprzytomnić, jak ważna jest modlitwa o pojednanie Kościołów chrześcijańskich. Nigdzie bowiem nie 
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odczuwa się podziałów Kościoła Chrystusowego tak boleśnie jak na misjach. Ci, 

ktorym głosi się Chrystusa, słusznie pytają: W czyjego Chrystusa wierzyć? 

  

Nie należy zapominać, że październik jest też miesiącem dobroci. 2 października 

rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. Dla wielu cały miesiąc powinien być czasem 

okazywania dobroci zwierzętom, naszym braciom - jak powiedziałby święty 

Franciszek, a jego początek - Tygodniem Pisania Listów, szczególnej formy pamięci 

o bliskich i znajomych. 

O tych wszystkich ważnych sprawach i intencjach mają nam przypominać święci, 

których wspomina w październiku Kościół: Teresa od Dzieciątka Jezus (1), 

zakonnica, mistyczka, patronka misji, doktor Kościoła; Franciszek (4), zalożyciel 

zakonu, mistyk, patron wielu zawodów i grup społecznych, zwłaszcza biednych, 

patron misji, patron ekologii; Faustyna Kowalska (5), zakonnica, mistyczka, 

głosicielka nieogarnionego miłosierdzia Bożego; Teresa z Avili (15), zakonnica, mistyczka, patronka cierpiących, 

doktor Kościoła. Poza tym Kosciół wspomina w tym miesiącu wielu błogosławionych i świętych polskich: bł. Jana z 

Dukli (3), kapłana; bł. Wincentego Kadłubka (9), biskupa; bł. Radzima Gaudentego (14), biskupa; św. Jadwigę 

Śląską (16), głowną patronkę Sląska; św. Jana Kantego (20), kapłana; bł. Jakuba Strzemię (21), biskupa.  

Niech pamięć o nich i ich wstawiennictwo towarzyszy naszej modlitwie różańcowej. 

                       Ks. Kazimierz Abrahamczyk svd 

Dzień Papieża- 16 październik 

W sobotę, 18go października, o godz. 18:00 zapraszamy na wspólną modlitwę i obejrzenie filmu "Karol Człowiek 

Który został Papieżem"– Kosciół OLPH (Germantown Rd.), Fr. Gresham Hall na środku parkingu.  Zapraszamy !!! 

                                                                      Opłatki 
Tradycyjne opłatki są już do nabycia. Możecie Państwo zakupić opłatki od Zofii Schmidt, paczka $2 (3 opłatki). 

Kącik Finansowy 
Ofiara zebrana na wrześniowej mszy $347, za kościół zapłacono $100, do Diecezji wysłano $173 

Informujemy, że na stoliku przy wejsciu do kościoła znajdują dla Państwa wygody koperty  

(1-zaadresowane na Polską Misję Katolicką, 2-na pomoc polskim seminarzystom).  

 

Chrzciny 
Bezpośrednio po mszy św. odbędzie się chrzest Izabel-Grace, córki Państwa Bożeny & 

Marcela Skulina. Gratulacje dla Rodziców i małego Aniołka !!!  

 

Intencja Mszy Św. - Informacja 
Każdy może zamówić intencję na mszę św. Ilość intencji zależy od liczby księży odprawiajacej daną 

mszę. Każdy ksiądz może mieć oddzielną intencję. Jeśli odprawia mszę jeden ksiądz, liczba intencji może być rownież 

podwójna,  a nawet potrójna jeśli pierwszy i kolejny ofiarodawca wyrazi na to zgodę. 

 

Msze Św. w 2008 Roku 
Kalendarz mszy świętych na nadchodzące miesiące:  

 

Listopad Listopad  Listopad Grudzień 

1 

Święto Zmarłych 

15 

Święto Niepodległości 

 

22 

Św. Cecyli  

patronki muzyków 

24 - Pasterka 

25 – Swięto BN 

27 – Kolęda & opłatek 

Ogłoszenia: 
1) –Suszone grzyby  i mak –          

Przyjmujemy jeszcze zamowienia na suszone grzyby. Wiele osób zainteresowanych było również makiem. Chętnych  

prosimy o szybkie zgłoszenia. Proszę dwonić: Teresa 377-1505 lub Zosia: 372-5794 

 


