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Księża:  Kazimierz Abrahamczyk,       Krzysztof Rusin,                      Jacek Kowal 
                 St. John Church, tel: 743-4551        IC Church, tel:  435-5342             St. Ann Church, tel: 373-6011  

 
  Intencje dzisiejszej Mszy Św.  

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencji rodziców Zbyszka Szymanka, w rocznice ich śmierci 

-  ŚP. Józefy (20 lat) oraz Juliana (25 lat) Szymanków.  

 Boże, miłosierny Panie, obchodząc rocznicę śmierci Twojego sługi i służebnicy, prosimy Cię, abyś Ich 

duszom dał miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła. Amen. 

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

Wejście– Abba Ojcze( #877)     I - Z Księgi Mądrości 12-13; 16-19    

Ofiarowanie– Jeden jest tylko Pan (#532)   II – Z listu Pawła Apost. do  Rzymian  8:26-27  

Komunia – Czekam na Ciebie (#69)    Psalm: Ps 85:5-6, 9-10, 15-16  

Dziękczynienie:   Wspaniały dawco miłości (#998)   Ewangelia: Wg. Św. Mateusza  13:24-43    

Wyjście – Gdy szukasz Boga (#907)      

       

                  16 Niedziela Zwykła - Ewangelia Sw. Mateusza 13: 24–43 

„NIECHAJ SŁUCHA!” 

Niechaj słucha! - to są słowa Chrystusa Pana, a więc to są święte słowa! 

Niechaj słucha! Dlaczego to upomnienie? Dlaczego to ostrzeżenie? Bo Boski 

Nauczyciel widział już wtedy to, co się dziś nadal dzieje! Nikt nie słucha! 

– Czy w domu dzieci chętnie słuchają swojego ojca lub swojej matki, która 

przecież rządzi domem i prowadzi męża i dzieci? 

– Na ulicach i drogach, czy wypadki nie są wynikiem nieposłuszeństwa? A na 

stadionach? 

– Ktoś powiedział, że poza Kościołem i klasztorami trudno mówić o 

prawdziwym porządku i posłuszeństwie. 

Dziś sam Chrystus zwraca na to naszą uwagę i mówi: niechaj słucha każdy! 

Bo w Bożym „świecie dusz” nieprzyjazny człowiekowi Szatan sieje kąkol 

swymi podszeptami i złymi radami. Sieje i sieje! 

Ostrzega nas więc Chrystus: jego nie słuchać! bo kiedyś nastąpi czas żniw! 

Wtedy aniołowie zbiorą z Bożego królestwa wszelkie zgorszenia i wszystkich, 

którzy teraz czynią nieprawość, czyli zło, tych, którzy sobie folgują, sobie 

używają, tych, którzy innym krzywdę czynią. A więc tych wszystkich, którzy 

Pana Boga nie słuchają. Chrystus dodaje: „wszystkich zbiorę i w piec 

rozpalony wrzucę. Tam będzie rozpacz, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. 

To są słowa samego Chrystusa Jezusa! A więc słowa święte. 

                                                                    Diakon – Robert Szczechura 

 

   13-14 Sierpnia (Sobota i Niedziela) - XXIV Piesza Polonijna Pielgrzymka Maryjna  
XXIV Piesza Polonijna Pielgrzymka Maryjna z Chicago do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiejw Merrillville, Indiana 

USA www.pielgrzymka.us 
 

Jeszcze nie jest za późno do wzięcia udziału w dwudniowej pieszej pielgrzymce Maryjnej  z Chicago do Meriville Indiana. 

Chętnych prosimy o zgłoszenia do Zofii Schmidt (372-5794).  Pielgrzymka jest aktem wiary wspólnoty Kościoła. 

Pielgrzymka – podróż podjęta z pobudek religijnych do miejsc świętych. Motywem podjęcia trudu pielgrzymowania może 

być chęć zadośćuczynienia za popełnione występki lub też chęć wyrażenia prośby, np. o zdrowie, o pomyślność. 

  

http://www.polskamisjakatolicka.org/
http://www.pielgrzymka.us/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podr%C3%B3%C5%BC
http://pl.wikipedia.org/wiki/Religia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miejsce_%C5%9Bwi%C4%99te
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zdrowie


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).  

 

Msza św. 20 sierpnia 

Następna  msza św. w j. polskim odbędzie sie 20 sierpnia, sobota,  o godz. 19:00 

w kaplicy przy kościele Sw. Anny w Bartlett  (Stage Rd.) a nie jak zawsze w 

kościele Św. Jana. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa ! 

 

Zaproszenie PAS - Międzynarodowy Festiwal w Germantown 20 sierpnia 2011 

Trzeci już Międzynarodowy Festiwal w Germantown odbędzie się w tym roku w sobotę 20 sierpnia, w godzinach od 11-

tej do 17-tej w Germantown Baptist Church, 9450 Poplar Ave., Germantown, TN 38139 (na rogu Poplar and Johnson 

Road.) Wstęp jest wolny. Jak w latach ubiegłych, PAS planuje uczestniczyć w Festiwalu i zaprezentować naszą kulturę, 

tradycje oraz przypomnieć mieszkańcom Memphis, że mieszkają tu również Polacy. Szczegóły naszego uczestnictwa będą 

podane na stronie internetowej PAS-u  www.pasofmemphis.com .   

Zapraszamy i zachęcamy do udziału wszystkich Rodaków i Sympatyków polskiej kultury i tradycji. 

 

Dyżur Konsularny w Memphis, TN 

Wydział Konsularny Ambasady RP w Waszyngtonie uprzejmie informuje, że w 

niedzielę 21 sierpnia 2011 odbędzie się dyżur konsularny w Memphis, TN. 

Konsul Michał Sikorski z Ambasady Polskiej w Waszyngtonie będzie przyjmował w 

Family Life Center przy parafii St. Ann, 6529 Stage Road, Bartlett, TN 38134. 

W sobotę 20 sierpnia po Mszy Św. w języku polskim o godzinie 19:00 w Kościele St. 

Ann, odbędzie się spotkanie informacyjne z konsulem, na które wszystkich 

zainteresowanych serdecznie zapraszamy.  

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

telefonu (202) 234 3800 (wew. 2201). Prosimy upewnić sie, że posiadacie Państwo wszystkie niezbędne dokumenty, w 

oryginale oraz ich kserokopie. Konsul będzie wykonywał wszystkie czynności konsularne. 

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, w przypadku jego braku prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu podczas zapisu na dyżur. 

Wydział Konsularny Ambasady RP w Waszyngtonie uprzejmie informuje, że w sierpniu tego roku odbędą się dyżury 

konsularne w następujących miastach: Raleigh (NC), Charleston (SC), Greenville (SC), Atlanta (GA), Memphis (TN) 

 oraz Knoxville (TN). 

Zapowiedzi Przedmałżeńskie 
W dniu 22 października  2011 roku,  mają zamiar zawrzeć związek małżeński następujące osoby:  

Jolanta Nikodemczuk oraz Tomasz Szymanek (oboje z Memphis, TN). 

Kto by wiedział o przeszkodach kanonicznych zachodzących pomiędzy  narzeczonymi w sumieniu jest zobowiązany do 

poinformowania o tym  Księdza Proboszcza kościoła St. John. 

 

Nasze Wyrazy Współczucia 

Głębokie wyrazy współczucia składamy Januszowi Hofmanowi i całej Jego Rodzinie  z powodu odejścia Jego Taty 

Henryka Hofmana. Spraw, prosimy Cię, Panie, aby ta modlitwa wyjednała zbawienie duszy Twojego sługi Henryka, za 

którym pokornie błagamy. Wieczne odpoczywnie racz Mu dać Panie, Niech odpoczywa w pokoju ! Amen.  

 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2011 roku 

 

Sierpień Wrzesień Październik Listopad 
20- Msza Św. (j. polski) 

Kosciół Św. Anny - Bartlett 
11- Msza Św. (j. polski)- 

1sza msza w niedzielę 
9- Msza Św. (j. polski) 

8 lub 15 - piknik  
 

1- Msza Św. –

Wszystkich Świętych 
13-Msza Św. (j. polski) 

 

 

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
http://www.pasofmemphis.com/
mailto:washington.consular@msz.gov.pl
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