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  Intencja dzisiejszej Mszy Św.  

 

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencji: Śp. Karola Kamińskiego i Jego najbliższych 

 

Boże, Ojcze nasz, dałeś nam św. Karola jako patrona, abyśmy jak On, były ożywione duchem 

Kościoła i miłością do Niego. W naśladowaniu Świętego obdarz nas nieznużoną gorliwością dla 

zbawienia ludzi. Przykład Jego wielkiej miłości do ubogich i chorych, Jego samozaparcie, Jego 

wytrwała modlitwa i Jego życie w duchu Ewangelii niech będą nam pomocą w ciągłym rozwoju 

naszej służby dla Ciebie. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
 

Pieśni na dziś (#w Abba Ojcze):                                 Czytania na dziś: 

Wejście – Gdy szukasz Boga #907                        I - Z ksiegi Rodzaju 18:1-10     

Ofiarowanie – Ja wiem w kogo ja wierzę #83   II – Z listu Pawła Apost. do  Kolosan  1:24-28  

Komunia – Jeden chleb #84                                Psalm: Ps 15(14)  

Zakończenie – Króluj nam Chryste #538    Ewangelia: Wg. Św. Łukasza 10:38-42   

                     

16 niedziela zwykła 

Okres zwykły w kalendarzu kościelnym można porównać do okresu 

wakacyjnego w którym obecnie się znajdujemy. Charakteryzuje się on 

tym, iż w tym okresie nie mamy ciągu ważnych wydarzeń związanych z 

życiem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie oznacza to jednak iż mamy 

także odpocząć od uczestnictwa w życiu Kościoła, nie, nic podobnego!  

W naszym życiu powinniśmy utrzymywać zdrowy balans poprzez 

słuchanie Słowa Bożego i umiejętnego wprowadzania tego Słowa w 

czyn, szczególnie wtedy kiedy doświadczamy różnych przeszkód lub 

widzimy kogoś z naszych braci czy sióstr w potrzebie. W ewangelii 

według św. Łukasza 10:38-42 odnajdujemy Jezusa który udał się 

właśnie w gościnę do domu Łazarza. Wszyscy dobrze znamy to 

opowiadanie, kiedy to Marta zakrzątana posługiwaniem Jezusowi 

oskarża przed Panem Marię iż ta nie robi nic pożytecznego. Marta 

koncentruje się na tym co konieczne i nie dostrzega tego, że od czasu do 

czasu i ona powinna się zatrzymać i wsłuchać w słowa Pana które dają 

nam odpoczynek i umacniają nas na drodze naszego pielgrzymowania. 

Maria jest tutaj - uczennicą Jezusa, sprawia ona radość Jezusowi 

ponieważ poprzez swoją postawę pozwala Mu służyć swoim słowem. 

Koncentruje się ona przez to na tym co naprawdę ważne ale i ona musi wiedzieć, że jest to tylko jedynie część z 

całości. Nie można jedynie słuchać słowa Bożego, potrzeba je także wprowadzać w czyn i wypełnianiu go w  życiu 

poprzez służbę innym. Niech i dla nas ta niedzielna Eucharystia będzie czasem odpoczynku i wsłuchiwania się w głos 

Boży, kiedy jednak opuścimy ściany tej Bożej świątyni i my również powinniśmy być gotowi służyć Bogu w naszych 

bliźnich. 

       Refleksja nad słowem Bożym - ks. Krzysztof Rusin 
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7 - 8 Sierpnia (Sobota i Niedziela) - Pielgrzymka 

XXIII Piesza Polonijna Pielgrzymka Maryjna 

z Chicago do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej 

 

Trasa pielgrzymki: pierwszy dzień, sobota: kościół św. Michała, 

Chicago IL - Munster, IN, klasztor polskich ojców karmelitów (nocleg) 

drugi dzień, niedziela: Munster - Merrillville IN, Księża Salwatorianie, 

Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej 

Długość całej trasy: 32 mile (ok. 54 km). Pielgrzymka idzie bez 

względu na warunki atmosferyczne.   

 

Wizyta Konsula Ambasady RP w Memphis 
Na stronie internetowej PAS-u (www.pasofmemphis.com) jest juz oficjalna informacja z Ambasady n.t. wizyty konsula w 

Memphis we wrzesniu i instrukcja dla zainteresowanych dyżurem konsularnym. 

Wydział Konsularny Ambasady RP w Waszyngtonie informuje, że w niedzielę 19 września 2010 odbędzie się dyżur konsularny 

w Memphis.  Konsul Michał Sikorski z Ambasady RP w Waszyngtonie będzie przyjmował w prywatnym biurze pp. Violi i 

Ryszarda Bute’ów pod adresem 1604 Kirby Parkway, Memphis, TN 38120. 

Zapisów na spotkanie z Konsulem można dokonywać mailowo (washington.consular@msz.gov.pl ) lub pod numerem telefonu 

202 234 38 00 (wew. 2201).  Prosimy upewnić się, że posiadacie Państwo wszystkie niezbędne dokumenty, w oryginale oraz ich 

kserokopie.  Prosimy o wnikliwe wcześniejsze zapoznanie sie z informacją paszportową na stronie 

http://www.washington.polemb.net/index.php?document=427 (szczególną uwagę należy zwrócić na wymogi dotyczące zdjęć) 

oraz wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości telefonicznie lub drogą e-mailową w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w 

Waszyngtonie.  Przypominamy, że do złożenia wniosku paszportowego niezbędne jest posiadanie numeru PESEL, a w 

przypadku jego braku prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu podczas zapisu na dyżur. Podczas dyżuru wykonywane 

będą wszystkie czynności konsularne, nie tylko paszportowe. 

Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na ostatniej czerwcowej mszy wynosiła $182. Opłacono kościół -$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). Bóg Zapłać  !!! 

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 księży Kazimierza, Jacka lub Krzysztofa. 

 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2010 roku 
Sierpień Wrzesień Październik Listopad 

14- Msza Św. (j. polski)- 

Św. Maksymiliana Kolbe 

11- Msza Św. (j. polski) 

18- Polski obiad (OLPH) 

9- Msza Św. (j. polski) 1-Wszystkich Świętych 

1- Msza Św. (j. polski) 

       Modlitwa Pielgrzyma 
Boże mego zycia ,stwórz we mnie serce pielgrzymie. Jest we mnie taka cząstka, która mnie wstrzymuje od drogi. Nie pozwól mi 

zakorzenić się za bardzo ani przyzwyczaić do codziennej krzątaniny i zabezpieczeń,abym nie puścił mimo uszu Twego 

wezwania do wzrostu i wiary. Zapal we mnie ogien miłości do Ciebie i ludzi, abym czcił bez ustanku piękno życia, nawet gdy 

trzeba cierpieć. Udziel mi łaski widzenia Twej chwały i marzeń o wspaniałościach, abym zawsze żył Twą chwałą i nie poddał 

się przeciwnościom. Boże wyjścia i drogi, zmiany , której mi trzeba na zewnętrznych i wewnętrznych drogach. Ożyw we mnie 

świadomość Twej wiernej obecności i błogosław me pielgrzymie serce. Amen. 

http://www.mapquest.com/maps/map.adp?address=8237%20S%20South%20Shore%20Dr&city=Chicago&state=IL&zipcode=60617%2d2152&country=US&geodiff=1
http://www.mapquest.com/maps/map.adp?searchtype=address&country=US&addtohistory=&searchtab=home&formtype=address&popflag=0&latitude=&longitude=&name=&phone=&level=&cat=&address=5755+Pennsylvania+Street&city=Merrillville&state=IN&zipcode=46410
http://www.mapquest.com/maps/map.adp?searchtype=address&country=US&addtohistory=&searchtab=home&formtype=address&popflag=0&latitude=&longitude=&name=&phone=&level=&cat=&address=5755+Pennsylvania+Street&city=Merrillville&state=IN&zipcode=46410
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