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Intencja Mszy Św.  

 

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencji Tuni Walkowc, która poprzedziła nas w 

pielgrzymce wiary.... żeby radowała się na wieki w Królestwie Ojca Niebieskiego. 
 

Czytania na dzisiejszą mszę:                                Pieśni na dzisiejszą mszę (z naszego śpiewnika): 

I - 55:10-11 Czytanie z Księgi Proroka Izajasza   #91 – Idźmy tulmy się 

Psalm 65 (64), 10 abcd, 10e-12, 33-14    #52 – Cóż Ci Jezu damy 

II – 8:18-23 Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian #54 – Ja wiem w kogo ja wirzę 

Ewangelia – dł.: 13,1-23; kr.13:1-9 - według Św. Mateusza.  #84 – Twemu sercu cześć składamy 

Zmiana godziny rozpoczęcia mszy 
Informujemy Państwa o przesunięciu o pół godziny rozpoczęcia naszych comiesięcznych, sobotnich mszy  

z godziny 18:00 na 18:30   - Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa ! 

Uwaga !! – W sierpniu (9go) polskojęzycznej mszy nie będzie, zapraszamy na święcenia diakonatu  

kleryka Jacka. 

Jacek Kowal - Święcenia Diakonatu 
W sobotę 9 sierpnia w Kościele św. Anny (Bartlett) o godz. 16:00, kleryk Jacek Kowal, urodzony  2 lipca 

1981 r. w Stalowej Woli otrzyma z rąk Księdza Biskupa Terry Steib święcenia diakonatu.  

Diakoni byli powoływani już w pierwszych wiekach Kościoła do pomocy Apostołom i posługi najbardziej 

potrzebującym (por.Dzieje Apostolskie 6:1-6). We współczesnym Kościele Katolickim diakonat jest pierwszym 

stopniem kapłaństwa, nastepne to prezbiter i biskup. Są w Kościele tzw. stali diakoni, zwykle ludzie żonaci, 

którzy pełnią wieloraką posługę i pomagają księżom.  W przypadku Jacka jest to etap przejściowy na drodze do 

święceń kapłańskich które odbędą się w 2009 roku w kościele katedralnym w Memphis. 

Jacek Kowal  
Jacek Łukasz Kowal pochodzi z Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej 

Woli w województwie podkarpackim. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w 

Stalowej Woli, a po zdaniu matury wstapił do Wyższego Seminarium Duchownego w 

Sandomierzu. Po czterech latach studiow seminaryjnych zdecydował się na 

kontynuowanie nauki w Stanach Zjednoczonych. Swoje przygotowania do posługi 

kapłańskiej od trzech lat kontynuuje w Seminarium Polonijnym Świętych Cyryla i 

Metodego  w Orchard Lake, w stanie Michigan. W dniu 9 sierpnia przyjmie świecenia 

diakonatu z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa J. Terry Steib S. V. D. w Parafii pw. 

Św. Anny w Barttlet, TN na którą to uroczystość Wszystkich bardzo serdecznie 

zapraszamy. 

Niektóre ziarna padły na drogę ...                                                       (Iz 55,10-11; Rz 8,18-23; Mt 13,1-23)  

Bardzo często doświadczamy w naszym osobistym życiu tego o czym mówi Chrystus w dzisiejszej Ewangelii. 

Często słyszymy Jego słowo, zachwycamy się nim, widzimy w nim mądrość i wartości jakie w sobie niesie, ale 

jakoś dziwnie szybko o nim zapominamy. Różnego rodzaju ptaki je wydziobują, troski dnia powszedniego je 

zagłuszają, wysycha i więdnie w nas, bo jest bez korzenia. A my na to pozwalamy, nie staramy się tegoż ziarna 

w sobie zachować, nie dbamy o jego wzrost i rozwój. Czyż i nam miałby Chrystus zarzucić: "Słuchacie a nie 
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rozumiecie, patrzycie a nie widzicie, bo stwardniało wasze serce i uszy wasze stępiały"?     

                                                                                           

Jak to się dzieje, że o tylu już lat słucham Słowa Bożego, chociażby tylko w 

czasie niedzielnych Mszy świętych i jakoś jest mi ono nadal obce, nie 

rozumiem go i nawet nie próbuję zapamiętać? 

 

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus mówi także takie słowa: "Wielu 

proroków i sprawiedliwych pragnęło zobaczyć to, na co wy patrzycie a nie 

ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli". Czasy się zmieniają lecz 

niezmienne i stałe jest Słowo Boże. Wydaje się, że ono obecnie jakby bardziej 

zwraca uwagę, zachwyca, wielu ludziom wskazuje drogę. Problem jednak w 

tym, że współcześnie słychać wiele słów, zbyt dużo, wiele z nich to słowa bez 

pokrycia, jakieś puste obietnice. Łatwo wypowiedziane i tak samo łatwo 

zapomniane.  

  

Prorok Izajasz, pewnie zachwycony cudownymi prawami natury, porównuje słowo do wody, która spada z 

nieba jako ulewa albo śnieg i konieczna jest do tego aby istniało życie na ziemi, aby zapewnić jej mieszkańcom 

urodzaje. To proste porównanie mówi nam, ze podobnie jest ze Słowem Bożym: aby zebrać szczęśliwe plony w 

religijnym życiu, potrzebna jest owa ożywcza, życiodajna siła. Tę niezwykłą moc bez wątpienia zawiera w 

sobie Słowo Boga, tak silne, że stanęło u początków świata i po dziś dzień utrzymuje go w istnieniu. Słowo, 

które w końcu stało się Ciałem i wypowiada się, i spełnia najdoskonalej w Osobie Jezusa Chrystusa. Tak więc 

Słowo Boże przestaje już być tylko zestawem pojęć opisującym rzeczywistość Bożą i ludzką, staje się Osobą, 

która nie tylko przemawia, ale jednocześnie działa, zmienia, kształtuje słuchacza niczym garncarz formujący z 

gliny wspaniałe naczynia. 

Daj mi Panie uwagę i skupienie w słuchaniu Twego Słowa, 

abym nie był jałowym polem, drogą, ziemią wyschniętą. 
 (wybrał Ks. Krzysztof Rusin) 

Kącik Finansowy 
Ofiara zebrana na mszy w czerwcu - $256,             Druga taca (pomoc dla seminarzystów) - $60 

Wydatki: użytkowanie kościoła - $100  

Obowiązkowa składka do diecezji odprowadzana będzie co kwartał. 
   

Msze Św. w 2008 Roku 
Kalendarz mszy świętych na nadchodzące miesiące:  

 

Sierpień Wrzesień Pażdziernik Listopad Grudzień 

Diakonat – Jacek 

Kowal 

9 

 

13 

 

11 

1 

15 (?) 

24  

25 

 

Ogłoszenia: 
1) – Korepetycje z matematyki –          

Czy Wiesz, że dzieci podczas wakacji tracą około 2.5 miesięcy wiedzy z Matematyki? 

Przygotuj swoje dziecko aby z sukcesem zaczęło przyszły rok szkolny.    

Korepetycji z matematyki (middle and high school) ACT i SAT udziela Kasia Bosek 

Ferguson, MS. 

Wspomnij to ogłoszenie aby otrzmać 10% zniżki za pierwszą godzinę. 

Telefon: Kasia (901) 380-2920. 

 

2) – Kamienie naturalne –  

Kamienie naturalne do ogródka.  Około 100 kamieni, różne wielkości -- 50 centow jeden.   

Telefon: 380-2920 (Kasia Ferguson). 


