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Księża:      Kazimierz Abrahamczyk,           Robert Szczechura,                       
                      St. John Church, tel: 743-4551          IC Church, tel:  435-5342              

 
 Intencje dzisiejszej Mszy Św.  

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencji ŚP:  - Józefy Szymanek,   

Mamy Zbyszka Szymanka – w 21 rocznicę śmierci.   

Boże, który nam rozkazałeś miłować wszystkich ludzi jak braci i siostry, a nie zniosłeś tego 

rozkazu i względem tych, których śmierć z tej ziemi zabrała, wszyscy bowiem żyjemy w Tobie, 

wszyscy kiedyś połączymy się wspólną wiarą i miłością Twoją i wszyscy w Tobie zjednoczymy. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  

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

Wejście– Wszystkie Nasze  #608                            I - Z księgi proroka Ezechiela  2:2-5 

Ofiarowanie– Kochajmy Pana  #182                 II – Z listu Św. Pawła do Koryntian  (12:7-10) 

Komunia –Jezusa ukrytego #92          Psalm: (Ps 123(122),1-2a, 2bcd, 3-4  

Zakończenie – My chcemy Boga # 544                 Ewangelia: Wg. Św. Marka  6:1-6 
   

8 lipca -  XIV Niedziela Zwykła 
 

Kiedy słyszymy uwagę Marka: „Dziwił się ich niedowiarstwu”, odczuwamy lęk: a ja? Błogosławiony lęk, gdyż stale 

trzeba nam czuwać nad zdrowiem naszej wiary. Nasze życie z Jezusem zależy całkowicie od ufności, jaką pokładamy 

w Jezusie. Wiem, że się powtarzam, ale powtarza się sama Ewangelia; została ona napisana właśnie po to, żeby 

budzić, karmić, wspomagać wzrost naszej wiary w Jezusa. Wiara jest naszym spojrzeniem na Niego, naszą łącznością 

z Nim, naszym sposobem kochania Go coraz bardziej — wiara, która nigdy nie „powątpiewa o Nim” — przestrzega 

jeszcze Marek. 

To, co zdarzyło się w Nazarecie, może zdarzyć się także nam. Jezus przyszedł „do swojej ojczyzny”, to znaczy do 

swoich rodzinnych stron, i właśnie ta poufałość z Nim uczyni ślepymi i głuchymi mieszkańców Nazaretu, maleńkiego 

miasteczka, w którym wszyscy dobrze się znali. Jezus przypomina im przysłowie: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród 

swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”. Mówi to także do nas. 

Jesteśmy przekonani, że znamy Jezusa; stanowi On — ośmielę się tak powiedzieć — część naszego życia. W 

stosunku do ludzi niewierzących jesteśmy „z Jego miasteczka”. Momentami jednak ta zażyłość z Jezusem nas męczy, 

czytanie Ewangelii nas nudzi, to wszystko znamy już na pamięć. 

A wszystko przez to, że robimy coś, czego nigdy nie 

powinniśmy robić: czytamy Ewangelię w sposób nieuważny 

i niedbały. Ewangelia zasługuje na coś lepszego. Zasługuje 

na wysiłek medytacji, takiej jak nasza, ażeby przebić się 

przez to, co znajome i zadziwić się: Panie, jak trudno jest 

Ciebie poznać! Tutaj zaczyna się przygoda. Wyruszamy z 

miasteczka, w którym Jezus był tak znany, że nikt już nie 

próbował się o Nim niczego dowiedzieć. Czujemy, że 

musimy wyzwolić się z utartych wyobrażeń. Dawały nam 

one wrażenie, że coś z Nim przeżywamy, ale tak ubogo 

karmiły naszą wiarę, że „Jezus nie mógł zdziałać dla nas 

żadnego cudu”. Istnieje prosty test sprawdzający, jaka jest 

nasza wiara: im wiara jest mocniejsza, tym bardziej jest 

poszukująca. A wówczas Jezus może być dla nas Jezusem; poznając Go lepiej, o więcej Go prosimy. 

 

  

http://www.polskamisjakatolicka.org/


11-12 Sierpnia (Sobota i Niedziela) - XXV Piesza Polonijna Pielgrzymka Maryjna  

Pójdź Razem z Nami do Naszej Matki!!!!!! 
z Chicago do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiejw Merrillville, Indiana USA www.pielgrzymka.us 

 

Motywem podjęcia trudu pielgrzymowania może być chęć 

zadośćuczynienia za popełnione występki lub też chęć wyrażenia 

prośby, np. o zdrowie, o pomyślność personalną, członka rodziny czy 

też społeczności. 

Już po raz czwarty mamy możliwość wzięcia udziału w dwudniowej 

pieszej pielgrzymce Maryjnej  z Chicago do Meriville Indiana. 

Chętnych prosimy o zgłoszenia do Zofii Schmidt (372-5794) nie 

póżniej niż do 31 lipca.  Pielgrzymka jest aktem wiary wspólnoty 

Kościoła. 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. w Sierpniu 

W miesiącu sierpniu nasza msza św. w języku polskim odbędzie się nie jak zawsze w drugą niedzielę tylko w trzecią, 

19go sierpnia, jak zawsze o godz. 13:30. Mamy nadzieję, że ta zmiana nie przysporzy  żadnych problemów , 

zapraszamy do uczestnictwa !   

Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na mszy czerwcowej wynosiła $145.  Wydatki: za kościół zapłacono $100.  Informujemy, że dla 

Państwa wygody na stoliku przy wejściu do kościoła znajdują się koperty zaadresowane  na Polską Misję Katolicką.  

 

Pomoc w działalności kościelnej PMK 

Zachęcamy Państwa do zgłaszania swojej bezinteresownej pomocy do wszelkiej działalności 

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 lub ks. Roberta. 
 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2012 roku 

Sierpień Wrzesień Padziernik Listopad Grudzień 
19- Msza  Św. (w j. 

polskim) 
26- MB Częstochowskiej 

9 – Msza Św. (w j. 

polskim) 
14- Msza  Św. (w j. 

polskim) 
 

1 – Msza Św.–  
11 – Msza Św.- 
 

 

9 –  Św. Mikołaja 
24 - Pasterka 
25 – Boże Narodzenie 

     Wakacyjne wspomnienia 

Gdy kwitną akacje –już czas na wakacje.  

To okres wesoły, bez książek i szkoły. 

Bo lato i słońce - to super jest sprawa, 

Kiedy trwa nieprzerwanie zabawa. 

 

Bałtyk ,Tatry lub Mazury,                                                                                  

Błękit nieba, żadnej chmury. 

Wszędzie wokół moc atrakcji, 

Ważne, by być ciągle w akcji. 

Lipiec, sierpień– to dla dzieci,                                                       

okres bardzo jest wesoły.  

Lecz od września, każdy uczeń 

Wracać, musi znów do szkoły. 

 

Lato, lato i... po lecie, 

Idzie jesień, czas nauki. 

Znów zasiądę w szkolnej ławce, 

Więc trzymajcie za mnie kciuki. 

                                    Wiktoria Kulig 
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