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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. Lajmonis Sincans w 15 rocznicę 

śmierci – Tatę Inesy oraz Jaime Rivas, niedawno zmarłego Tatę Carlosa 

 

Boże, Tyś nam przykazał czcić ojca i matkę, zmiłuj się łaskawie nad duszami naszych Ojców  

i odpuść im grzechy; pozwól mi oglądać ich w radości Twej wiekuistej światłości.  

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

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

Wejście – Chwalmy Boga #889         I - Z I Księgi Pow. Pr.-  Pwt 30,10-14   

Ofiarowanie – Ofiaruje Tobie Panie (text)         II – Z listu sw. Pawła Ap do Kolosan- Kol 1,15-20 

Komunia – Barka  #879          Psalm: 9 

Dziękczynienie – Dlaczego (text)    Ewangelia: Wg. Św. Łukasza - Łk 10, 25-37 

Wyjście -  Liczę na Ciebie Ojcze # 931 
 

15 Niedziela Zwykła, 14 lipca 2013, Rok C   

                       „Dwa denary” 

 Następnego dnia wyjął dwa denary (Łk 10,35). Tobie i 

mnie dał Jezus w tych dwóch denarach zarówno Stary, jak i 

Nowy Testament, ale i dwa nierozdzielne ze sobą 

przykazania, dzięki którym masz kredyt do miłowania. Bo 

gdy trudno ci kochać drugiego człowieka, czyli gdy brakuje 

ci już pierwszego denara, sięgasz jak ręką do sakiewki i 

wyjmujesz drugi denar miłości Boga – przypominasz sobie, 

jak bardzo Bóg cię pokochał mimo twoich grzechów. Ta 

pamięć daje moc do kochania tych, których już nie mamy 

sił kochać. Jezus też znosił jarzmo grzechów moich i 

twoich, a przecież nie porzucił w połowie drogi krzyżowej krzyża i nie powiedział: „Dość, już nie mam siły! 

Mam już dość waszych grzechów, nie znoszę was i nie będę was dalej znosił!”. My też nie powinniśmy „nie 

znosić kogoś” tylko „nieść dalej”, bo i Jezus nas niesie. Kiedy więc brakuje ci cierpliwości i za grosz nie masz 

już miłości dla kogoś, sięgaj po drugi denar, przypominaj sobie, że Bóg ciebie kocha mimo twoich grzechów. 
  
Nie potrafi siebie nienawidzić ktoś, kto choć raz w życiu przebaczył. Jest taki tekst w Apokalipsie, który 

pogłębia zrozumienie dwóch tajemniczych denarów, dwóch pieniążków, które wrzuciła do skarbony w świątyni 

uboga wdowa. „A gdy otworzył pieczęć trzecią, usłyszałem trzecie Zwierzę mówiące: Przyjdź! I ujrzałem: a oto 

czarny koń, a siedzący na nim miał w ręce wagę. I usłyszałem jakby głos w pośrodku czterech Zwierząt, 

mówiący: Kwarta pszenicy za denara i trzy kwarty jęczmienia za denara, a nie krzywdź oliwy i wina!” (Ap 6,5–

6). Dwa denary tym razem oznaczają inną prawdę: nie czyń różnicy, nie porównuj twojego urażonego serca z 

sercem, które cię uraziło, bo nie wiesz naprawdę, co jest cięższe. Jeśli ktoś cię zranił, to wiedz, że wcześniej 

sam był zraniony. I ty otrzymałeś tylko kwartę pszenicy. Ten zaś, który cię zranił, trzy kwarty jęczmienia z 

ciemnego klepiska, na którym spotkały go uderzenia cięższe, niż możesz sobie wyobrazić. Nie porównuj się z 

osobą, która cię dotknęła, bo nie wiesz, jak jej jest ciężko. Może być tak, że twój ból to tylko „kwarta”, a jej 

większy od twojego o „trzy kwarty”. Zobacz, że ten anioł wołał, że za jedno jak i drugie jest jedna cena: denar! 
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Wobec Boga każde cierpienie jest warte jednego cierpienia odkupieńczego, które wypłacił za nas Jezus! Nie 

wolno nam krzywdzić oliwy i wina i nie wypłacać miłości miłosiernej, i być chciwym na cierpliwą łagodność. 

Gospodarzem twojego serca jest Ojciec niebieski, stąd w Koronce do Miłosierdzia Bożego mówimy: „Ojcze 

Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew (awers i rewers pierwszego denara), duszę i bóstwo (drugi denar) 

Najmilszego Syna Twojego”. Potrzeba ofiarować Bogu Ojcu Jezusa odnalezionego w tych wszystkich, którzy 

są zagubieni. Znasz tę osobę, znasz ją bardzo dobrze, tę, której możesz ofiarować oliwę i wino i zapłacić za nią 

dwa denary!                                                                                 Augustyn Pelanowski OSPPE 

 

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, 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 $135.00. 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. 

Zmiana terminu i miejsca mszy św. w sierpniu  

Ze względu na odbywający się 24 sierpnia Germantown International Festival oraz aktywny w nim udział przez 

wiele polskich rodzin, planowane odwiedziny ks. Krzysztofa w Paris, TN przesuniemy na początek 

października (5go) - na obchody tradycyjnego październikowego festiwalu „October Fest”. Dokładne 

informacje będa podane w następnym biuletynie. 

Ponieważ 26 sierpnia przypada święto Matki Boskiej Częstochowskiej, nasza kolejna msza św. w j. polskim, 

odbędzie się jak zwykle w niedzielę, dnia  25 sierpnia, o godzinie 1:30 w kościele St. John przy ulicy Lamar. 

Zapraszamy do uczestnictwa ! 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2013 roku 

Lipiec Sierpień Wrzesień 

14go - Msza  Św. (w j. polskim) & 

piknik w Milan, TN 

10/11 – Pielgrzymka Chicago 

25- Msza  Św. w St. John (Lamar Ave.) 

Święto Matki Boskiej Częstochowskiej 

8- Msza  Św. (w j. polskim) 

 

                                                                            

    
  Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem...  
 

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

