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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. Stefana Sadowskigo,   

                                                                                                            Taty Steni Niewiara. 

Wszechmogący Boże, pokornie Cię błagamy, okaż swoje miłosierdzie Twojemu słudze, którego 

na tym świecie zaliczyłeś do swojego ludu,  i przyjmij go do grona Twoich Świętych w królestwie 

pokoju i światła. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i 

króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

 

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

Wejście – Pod Twą Obronę #573          I - Z I Księgi Królewskiej  17:10-24   

Ofiarowanie – Czekam na Ciebie #69         II – Z listu sw. Pawła Ap do Galatów 1:11-19 

Komunia – Pan Jezus Już się zbliża  #122        Psalm: 30,2-4.5-6ab.11 i 12a i 13b 

Dziękczynienie – Nim świt obudzi noc #946   Ewangelia: Wg. Św. Łukasza   9:11b-17 

Wyjście -  Gdy szukasz Boga # 907 
 

10 Niedziela Zwykła, 9 czerwca 2013, Rok C   

Cud ożywienia umarłego jest jednym ze znaków zbawczego 

przyjścia Mesjasza, o którym wspominali prorocy Starego 

Testamentu. Cud wskrzeszenia syna wdowy przez Eliasza w ST 

jest figurą niejednego cudu wskrzeszenia zmarłych przez Jezusa, 

czego przykład mamy w dzisiejszej ewangelii. Jest wreszcie 

zapowiedzią Jego zmartwychwstania, które skutecznie zapewni 

wszystkim życie wieczne w Jego ożywczym Duchu. Nic 

dziwnego, że obok strachu, jaki padł na lud z powodu 

widzianych cudów, rozpoznawali w Nim Mesjasza, mówiąc: 

”Wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud 

swój”. Dobrze jest pamiętać o tym zawsze i być wdzięcznym za 

Jego dzieło zbawcze względem każdego z nas. Wskrzesza nas 

bowiem nie tylko od fizycznej śmierci ciała, ale wyzwala od wiele poważniejszej i niebezpiecznej śmierci 

wiecznej, z powodu grzechu. Św. Pawłowi dawało to cały czas siły, by przemierzać kraje pogańskie i głosić 

Ewangelię Chrystusa, mimo iż sam wcześniej był prześladowcą chrześcijan. Nigdy nie jest za późno, by 

uwierzyć Chrystusowi i w Jego dzieło zbawcze. 
                                                                                 Ks. Ryszard Groń 

 

10-11 Sierpnia (Sobota i Niedziela) - XXVI Piesza Polonijna Pielgrzymka Maryjna 
XXVI Piesza Polonijna Pielgrzymka Maryjna 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 później niż do 31 lipca.  

Pielgrzymka jest aktem wiary wspólnoty Kościoła. Trasa pielgrzymki: pierwszy dzień, 

 

 

http://www.polskamisjakatolicka.org/
http://www.pielgrzymka.us/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zdrowie


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).  

Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana ostatniej mszy sw. w maju wynosiła $279.00. Comiesięczna opłata za kościół wynosi $100. Dla 

wszystkich ofiarodawców - 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. Pamiętajmy, 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 oraz ks. Roberta. 

Ks. Jacek zaprasza do Milan, TN 

Ksiądz Jacek Kowal zaprasza wszystkich chętnych do spędzenia 

niedzielnego popołudnia (7go lub 14go lipca – podamy dokładną 

datę) w Milan, TN. Adres kościoła St. Matthew jest - 9060 Telecom 

Drive, Milan, TN 38358 .  Czas dojazdu z Memphis 1 godz. i 25 

minut. Powyższy link pokaże państwu mapkę jak do kościoła 

dojechać.  Podobnie jak na majówce w Humboldt spotkamy się 

wczesnym popołudniem, Ks. Jacek odprawi Mszę Św. w j. polskim, 

a po mszy zapraszamy na wspólny posiłek i piknikowanie.  

Zachęcamy do tej sympatycznej wyprawy do pięknego zakątka TN, a przy okazji odwiedzenia ks. Jacka.  

 

Sierpniowe Biwakowanie i Msza Św. w Paris, TN 

W sierpniu jeszcze wakacyjnie zapraszamy Państwa do odwiedzenia 

ks. Krzysztofa i zobaczenia pięknej okolicy w Paris, TN. Zapraszamy 

również do celebrowania 25 sierpnia Mszy Świętej w kościele Holly 

Cross http://www.holycrossparis.org/  z okazji święta Matki Boskiej 

Częstochowskiej, godzinę podamy w następnym biuletynie. 

Zachęcamy Państwa do pojechania na cały weekend 

 i zatrzymania się na kampingu Paris Landing – zobacz link 

http://www.tn.gov/environment/parks/ParisLanding/ - to jest w 

odległości 15-20 min od kościoła. Piekna okolica, i wspaniałe warunki na biwakowanie jeszcze przed 

zakończeniem lata. Zachęcamy bardzo serdecznie do zrobienia rezerwacji tel. (731) 641-4465) lub poprzez 

Internet na ten weekend na polu namiotowym, kampingach lub hotelu. Czas dojazdu  ok 2.5 godziny a więc 

można tez wybrać się tylko na jeden dzień. 

 

Urlopy i Wakacje 

Wszystkim ucznion i studentom gratulujemy zakończenia roku szkolnego.  Życzymy wszystkim Rodzinom 

szczęśliwych i bezpiecznych wakacyjnych podróży, miłych  rodzinnych spotkań oraz dobrego wypoczynku ! 
 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2013 roku 

Lipiec Sierpień Wrzesień 

7go lub 14go - Msza  Św. (w j. 

polskim) & piknik w Milan, TN 

10/11 – Pielgrzymka Chicago 

24/25- Msza  Św. w Parish, TN (kamping) – 

Święto Matki Boskiej Częstochowskiej 

8- Msza  Św. (w j. polskim) 
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