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Księża:  Kazimierz Abrahamczyk oraz Krzysztof Rusin 
St. John Church, tel: 743-4551       OLPH Church, tel: 754-1204 ext. 303 

 
Intencja dzisiejszej Mszy Św.  

 

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencji Adolfa Rudnickiego (Tatę Janusza), w pierwszą rocznicę 

Jego śmierci oraz za Tadeusza Kareckiego (brata Teresy Rudnickiej) - w 10 tą rocznicę Jego śmierci.  

Niech odpoczywają w pokoju  wiecznym !  Amen. 

 

Pieśni na dziś:                                    Czytania na dziś: 

Wejście – Kłaniam się Tobie   #61                  I - Z księgi Kapłańskiej 13:1-2, 45-46     

Ofiarowanie – Jezusa ukrytego  #59                              II – Z listu Pawła Apost. do  Koryntian 10:31-11:1   

Komunia – Panie Dobry jak chleb (text)  Psalm: 32(31);1-2,5,11    

Zakończenie – Nie rzucim Chryste  #122    Ewangelia: Wg. Św. Marka  1:40-45   

  

Refleksja nad czytaniami na dziś 

 First Reading.  Leviticus 13:1-2, 45-46.    In the first reading, Moses and Aaron speak to the people of Israel.  Because they are 

holy, the people are to avoid all that is unclean.  Lepers were considered ritually unclean and were compelled to live apart from 

the community. 

 Second Reading.  1 Corinthians 10:31-11:1.  In the second reading, Paul tells us that every human activity can give glory to 

God.  Like Paul, we are to imitate Christ who always sought to benefit others.  St. Paul urges us never to do anything offensive 

to anyone but to do everything for the glory of God. 

 Gospel.  Mark 1:40-45.  In the Gospel, Jesus cleanses a leper.  Against Jesus’ mandate to remain silent, he proclaims the 

miraculous deed far and wide. 

A young lad arrived home from school much later than usual.  His anxious mother asked him where 

he had been.  The boy replied, “On my way home I saw a little girl crying because a wheel had come 

off her tricycle.  I stopped to help her. “But, my dear, you couldn’t fix your own bike when a wheel 

came off.  How could you help the little girl?”  To which the boy replied, “Well, I couldn’t fix her 

trike, but I could help her cry.” 

As Jesus healed the leper, we can heal those around us afflicted with some kind of ugliness or isolation. 

Jesus is present in our world to eliminate the leprosy of racism, violence, and sexism.  He calls us to continue his work. 

„Według Prawa Izraela człowiek trędowaty był wykluczony ze społeczności – przebywał w odosobnieniu, poza obozem, miał 

rozdarte szaty i włosy w nieładzie. (o. Wojciech Jędrzejewski OP, „Oremus” luty 2006, s. 53)”. Jakże wielu ludzi również w 

naszych czasach nosi niewidzialne ‘piętno trędowatych’ gdyż nie są tacy jak my... a przecież każdy z nas ma własną historię 

życia która w ten czy inny sposób odbiła się i wpłynęła na to kim jesteśmy dzisiaj! W dzisiejszej Ewangelii, św. Marek ukazuje 

nam wszystkim Jesusa, który uzdrawia chorego na trąd, człowiek ten widząc że został oczyszczony wychwala Boga i rozpowiada 

wszystkim dokoła o cudownym uzdrowieniu. Jego radość nie zna granic.  

W drugim czytaniu z listu do koryntian – św. Paweł nawołuje do takiej właśnie radości, którą każdy z nas wierzący w 

Chrystusa powinien posiadać i dzielić się nią z innymi, gdyż wszystko co otrzymujemy w życiu pochodzi od Pana. Św. Paweł 

zachęca Koryntian następującymi słowami: „Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja 

jestem naśladowcą Chrystusa.”. Czasami budzą sie w nas wielkie wątpliwości... – czy 

mogę i w jaki sposób pomóc innym sam niewiele posiadając? – jeżeli budzą sie i w tobie 

podobne wątpliwiści posłuchaj tego opowiadania - .... Pewien młody chłopak wrócił do 

domu po obiedzie znacznie później niż zazwyczj. Jego zaniepokojona mama zapytała go 

gdzie się podziewał przez ten czas. Chłopak odpowiedział, że w drodze do domu 

zobaczył małą dziewczynkę która płakała gdyż jedno koło od jej roweru zostało 

uszkodzone. Zatrzymałem sie aby jej pomóc – kontynuował dalej chłopiec. Ale przeież ty 

nie byłeś w stanie naprawić własnego roweru kiedy odpadło twoje koło – pamiętasz zapytała zdziwiona mama. Jakże więc 
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zdołałeś pomóc owej dziewczynce? – zapytała. To prawda, że nie naprawiłem jej roweru ale pomogłem jej płakać – odparł 

chłopiec. My także możemy pomóc innym nie zostawiając ich samych w ich nieszczęściu, chorobie, osamotnieniu........!!! 

„Kiedy patrzymy na ukrzyżowanego Pana, który został zabity poza miastem, udręczony i oszpecony, widzimy, że podzielił 

los tych, którzy skazani byli na izolację. Jezus nie szukał własnej chwały, lecz dobra wszystkich. Odtąd nikt z nas nie musi 

wegetować poza obozem, odrzucony, wyobcowany. Nasz Pan z wielką delikatnością wkracza we wszelkie nasze osamotnienie. (o. 

Wojciech Jędrzejewski OP, „Oremus” luty 2006, s. 53)”. 

         Szczęść Boże,  - ks. Krzysztof Rusin 

2go Lutego -  Matki Boskiej Gromnicznej 

Kiedy mija czterdzieści dni od Bożego Narodzenia w dniu 2go lutego Kościół Katolicki obchodzi Święto 

Ofiarowania Pańskiego. 

Jest to jedno z najstarszych świąt w chrześcijaństwie. W Jerozolimie obchodzono je już w IV wieku, a w 

polskiej tradycji zwane jest świętem Matki Boskiej Gromnicznej.  

 

Według tradycji, począwszy od IX wieku wierni w tym dniu przynoszą do kościoła świece do 

pobłogosławienia zwane gromnicami. Nazwa ta wywodzi się od słowa „grom”, świece poświęcone w dniu 2 

lutego zapalało się w domach w czasie burzy, stawiało je w oknie i modlono się o oddalenie piorunów, 

powodzi i innych grożących niebezpieczeństw. Święto Matki Boskiej Gromnicznej to również dzień, kiedy w 

Polsce w kościołach rozbiera się "żłóbki", w domach choinki, kończy się okres wizytacji duszpasterskich w 

domach oraz czas śpiewania kolęd. 

 

Światło w liturgii symbolizuje Chrystusa. Symbolika ta opiera się na tekstach biblijnych, w których Jezus mówi o sobie: "Ja 

jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia". 

W polskiej tradycji obchodzone było jako święto Matki Boskiej Gromnicznej, obecnie natomiast akcent położony jest na Osobę 

Chrystusa, który jest "światłością świata" i "Światłem na oświecenie pogan", i otrzymało nazwę Ofiarowania Pańskiego. Od 

niepamiętnych czasów czczono w Kościele pamiątkę przyniesienia przez Maryję Dzieciątka Jezus do Świątyni jerozolimskiej. W 

niektórych rejonach dzień ten zwano świętem Symeona. 

Zarobkowy obiad sukcesem ! 

Oryginalna inicjatywa zarobkowego obiadu w domu Teresy Rudnickiej przerodziła się w zorganizowanie 

przez Polską Misję Katolicką wraz z kościołem  St. Ann w Bartlett  w dniu 31 stycznia, dużego obiadu na 220 

osób oraz „Polka Dance”. Celem było zebranie pieniędzy na sprowadzenie Mamy Diakona Jacka Kowala na 

uroczystości związane z Jego swięceniami kapłańskimi w czerwcu 2009.  

Po uzyskaniu zgody od proboszcza kościoła Sw. Anny oraz ks. Kazimierza zozpoczęło się dokładne 

planowanie i szczegółowe przygotowanie.  

Wprowadzenie przygotował ks. Krzysztof, poprzez świetnie dobrany film i slajdy z polskiego seminarium w 

Orchard Lake, MI pokazał po krótce życie seminarium z którego sam również sie wywodzi. 

 

Umiejętności artystyczne, które już niejednoktotnie widzieliśmy przy dekoracji ołtarza w kościele St. John, tym razem 

wykorzystała Krystyna Zawada przy upiększeniu Madonna Hall. Z pomocą grupy ochotników sala nabrała pięknej, uroczystej 

atmosfery w której Czarna Madonna z Częstochowy była świadkiem wszystkich wydarzeń. Oczywiście nie obeszło by się tu bez 

pomocy Eli i Andrzeja Słomińskich, Feliksa Kornasa, Karoliny Riddick, Boba Schmidt, Zbyszka Gruszczyńskiego, Damiana 

Krakowskiego, Agnieszki Tomaszyk oraz Margaret Colucci i Teresy Tansey z kościoła St. Ann. 

 

Teresa Rudnicki pokazała nam znowu swój kulinarny talent oraz organizację w kuchni. Przy pomocy wielu pań: Steni Niewiara, 

Agnieszki Miga, Kazi Szymanek,  Stasi Surowka, Zosi Gruszczyńskiej, Bożeny Kucza, Urszuli Bis i Zosi Schmidt wszystkie 

przygotowane polskie potrawy były smaczne i apetycznie podane. Menu składało się z dwóch zup 

(ogórkowa i rosół), ziemniaków, kotletów schabowych, kurczaków w sosie, pierogów, gołąbków w 

sosie grzybowym, żeberek w kapuście i trzech surówek. 

Smaczne i różnorodne polskie desery zadowoliły wszystkie podniebienia, nie sposób wspomnieć o 

wspaniałych wypiekach Marysi Snieżek, Krystyny Milczek, Jadwigi Grabowicz, Danusi Misiuń, ks. 

Krzysztofa, Jolanty Lux oraz innych pań pracujących w kuchni a które również przyniosły swoje 

wypieki.        

No i na koniec były tańce, ku zadowoleniu i radości  młodszej i starszej generacji, polki i inne tańce 

systematycznie dobrane, przygotowane i przesłuchane przez Janusza Rudnickiego oraz Jurka Milczka.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/IX_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awieca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gromnica
http://pl.wikipedia.org/wiki/Burza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Modlitwa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piorun
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_(organizacja)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Symeon


Prawdziwie polską atmosferę dodały nasze kolorowe polskie regionalne stroje ludowe w które ubrane były panie wydające 

jedzenie. Dziękujemy wszystkim już wymienionym powyżej bardzo serdecznie oraz Violi Kozłowskiej której strój reprezentował 

region krakowski. Usatysfakcjonowani uczestnicy wyszli z propozycją do organizatorów o dołączenie tej zakończonej sukcesem 

uroczystości do corocznego kalendarza obu organizacji, propozycja ta zostanie rozważona. 

 

W imieniu Polskiej Misji Katolickiej bardzo wszystkim dziękujemy za obecność, pomoc i wsparcie finansowe   

 

Podziękowanie !!! 

Do Polskiej Misji Katolickiej w Memphis, TN   -  Drodzy Moi Przyjaciele !!!     

W imieniu swoim i całej mojej rodziny chciałbym bardzo serdecznie podziękować Wszystkim, 

którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania obiadu dobroczynnego, z którego 

dochód zostanie przeznaczony na pomoc w przygotowaniu moich swięceń kapłańskich. Wiem, że 

słowa nie są w stanie w pełni oddać tej całej radości z jaką przyjąłem wiadomość o podjęciu przez 

Was tej inicjatywy. Żałuje rownież, że moje rozliczne obowiazki tu w Orchard Lake nie pozwoliły 

mi być w tym dniu razem z Wami. Mogę śmiało powiedzieć, ze po raz kolejny przekonałem się iż 

decyzja wyboru diecezji w Memphis jako mojej diecezji nie była błędem. Nigdzie dotąd bowiem 

nie spotkałem osób, które z takim oddaniem i poświeceniem troszczyły by się o potrzeby bliźnich. Jeszcze raz chciałbym 

podkreślić moją wdzięczność wypywającą z głębi serca. Zapewniam o mojej modlitwie i mam nadzieję, ze w przyszłości będzie 

mi dane choć w małym stopniu spłacić wielki dług wdzięczności jaki u Was zaciągnałem. 

                                                            dk. Jacek Kowal 

Rekolekcje w kościele St. John 

Ks. Kazimierz zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa w rekolekcjach 28go lutego w godzinach od 9:30 – 14:00 (lunch 

będzie zapewniony). Tematem tego spotkania będzie „Modlitwa & Eucharystia”. 

 

Tłusty czwartek – 20 luty (piątek) 

W piątek, 20 lutego będziemy obchodzić nasz polski „tłusty czwartek” , zakończenie karnawału. 

Celebrując obchody roku Św. Pawła, zapraszamy na godz. 19:00 do przykościelnej sali „St. Jude hall” 

(kościół St. John, Lamar) do wspólnego obejrzenia filmu o Św. Pawle apostole. PMK zapewnia na tę 

okazję świeże domowego wypieku pączki i faworki. 

 

Wykład Prof. Anny Kamińskiej- 31 marca 

We wtorek, 31 marca o godz. 19tej, w sali przy bibliotece miejskiej, Poplar-White Station, 5094 Poplar, odbędzie sie wykład 

Prof. Anny Kamińskiej na temat ”Polska myśl matematyczna w okresie międzywojennym”. Podczas wykładu zostanie rownież 

wyświetlony polski film (z angielskim tłumaczeniem) opowiadajacy o życiu Władysława Orlicza, jednego z twórców lwowskiej 

szkoły matematycznej. Zainteresowanych zachęcamy do uczestnictwa ! 

 

Kącik Finansowy 

W ostatnien mszy uczestniczyło 47 osób. Zebrano ofiarę w wysokości $282 na PMC oraz $55 na pomoc seminarzystom. Za 

użytkowanie kościoła zapłacono $100.   

Informujemy, że dla Państwa wygody na stoliku przy wejściu do kościoła znajdują się koperty (1-zaadresowane  na Polską 

Misję Katolicką, 2-na pomoc polskim seminarzystom).  

 

                                                                                  Pomoc w działalności kościelnej PMK 

Zachęcamy Państwa do zgłaszania swojej bezinteresownej pomocy do wszelkiej działalmości naszego polskiego kościoła - PMK. 

Potrzebujemy chętnych do zbiorowego śpiewu, zbierania tacy, czytań eucharystycznych, ministrantów oraz pomocy w zachrystii. 

Pamietajmy, talent który posiadamy pochodzi od Boga i Jemu należy się chwała za to w pracy, modlitwie i pieśni. 

Prosimy o zgłoszenia do Zofii Schmidt lub do księży Kazimierza albo Krzysztofa. 

 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2009 roku 

 

Marzec 

W każdą sobotę „Gorzkie Żale”  

Kwiecień 

Obchody 20-lecia PMK 

Maj Czerwiec 

 

14 

 

11- Święconka 

12- Wielkanoc 

 

 

23  

 

Święcenia kałańskie i 

pierwsza msza ks. Jacka  

                       6 & 7 

 



 


