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Intencja Mszy Św. – (Podwyższenie Krzyża) 

 

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencji Bolesława Kareckiego, Taty Teresy Rudnickiej, 

w 5-tą rocznicę Jego śmierci oraz w intencji ukochanej Mamusi Joli Sakan, Zofii Pietrzkiewicz, 

która odeszła nagle i niespodziewanie, pogrążając w ogromnym smutku kochające dzieci i wnuki.  

Boże, Ojcze wszechmogący, wierzymy że Twój syn umarł i zmartwychstał, spraw łaskawie, aby 

mocą tej tajemnicy Twoja służebnica Zofia Pietrzkiewicz oraz Bolesław Karecki, którzy zasneli w 

Chrystusie, przez Niego dostapili radości zmartwychstania. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen  
 

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

21:4b-9  Czytanie z Księgi Liczb               #122 – Nie rzucim Chryste świątyń Twych 

Psalm 78(77):1-2, 34-35,36-37, 38    #111 – Dzięki o Panie 

2:16-11 Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian #51 –   Bądźże Pozdrowiona Hostio żywa 

Ewangelia – 3:13-17 - według Św. Jana               #117 – Boże coś Polskę 

 

Refleksje wrześniowe  
 Po miesiącach wakacji i urlopów, po wypadach do bliskich i dalekich krajów, po 

okresie takiego sobie albo dobrego odpoczynku i spokoju wracamy do codziennej 

krzątaniny. Dzieci i młodzież wracają do szkoły i swoich zajęć. Dorośli spieszą do 

pracy albo gonią za swoimi sprawami. Gonitwa i pośpiech. Przestajemy dostrzegać, 

co dzieje się wokół nas. Nie zauważamy nawet cudownych zmian, jakie w tym 

miesiącu dokonują się w przyrodzie. Lato ma się ku końcowi, kolory, jakimi barwi 

się zieleń, przypominają, że jesień tuż, tuż, ziemia wydaje dojrzałe owoce by 

poczynić zapasy na zimę. Ale nie tylko przyroda się zmienia. My też. Choć nie 

zawsze to zauważamy. 
 

Na ten czas Bóg daje nam trzech niezawodnych towarzyszy drogi - archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.  

I, oczywiście, także Aniołów Strożów, choć ich święto przypada dopiero 2 października. Powrót aniołów w 

ostatnich latach należy uznać za jeden z najbardziej zdumiewających i interesujących zjawisk. 
 

Czytania niedzielne, Ewangelie, poświęcone są w tym miesiącu przebaczeniu, miłosierdziu, cierpliwości i 

nadziei na wysłuchanie. Do zastanowienia skłaniają przede wszystkim przypowieści o nielitościwym dłużniku, 

która tak bardzo osobiście nas dotyka, i przypowieść o dwóch synach z jej słowami: ,,Zaprawdę, powiadam 

wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego", wobec których nie można 

pozostać obojętnym. Przepiękna jest też przypowieść o robotnikach w winnicy, która wciąż pozwala nam mieć 

nadzieję. 
 

We wrześniu Kościół wspomina trochę, jak może się nam dzisiaj wydawać, dziwnych świętych. Piotra Klawera 

(9), misjonarza, który martwił się losem czarnych niewolników; Wincentego a Paulo (27), kapłana i założyciela 

stowarzyszenia, którego poruszyło cierpienie biednych, Mikołaja z Flue (27), pustelnika, mistyka, człowieka 

pokoju, który potraktował Ewangelię dosłownie i opuścił żonę i dzieci, i zamieszkał w pustelni. Kościół w 

Polsce wspomina w tym miesiącu bł. Bronisławę (1), dziewicę, bł. Melchiora Grodzieckiego (7), kapłana i 
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męczennika, św. Stanisława Kostkę (18), patrona Polski, bł. Władysława z Gielniowa (25), kapłana, patrona 

Warszawy. 
 

We wrześniu przypadają trzy święta maryjne, Narodzenia Najświętszej 

Maryi Panny (8), Najświętszego Imienia Maryi (12), Najświętszej Maryi 

Panny bolesnej (15), oraz święto Podwyższenia Krzyża Swiętego. 

 

„Wywyższenie” Jezusa na krzyżu, które przede wszystkim jest 

upokorzeniem na palu hańby, w ostatecznym i najgłębszym sensie jest 

triumfem miłości. To, co przynosi śmierć, prowadzi do zbawienia nas 

wszystkich. Z drugiej strony, wielu już z nas doświadczyło, że kto ucieka od 

krzyża, ten na swej drodze spotka krzyż jeszcze większy. Krzyż jest 

drzewem, którego cień skrywa nasze cienie. W nim też zaczyna się rozpalać dla nas światło. 

                     Ks. Kazimierz Abrahamczyk svd 

 

 

Serdecznie Dziękuje ! 
 Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, a w szczególności tym 

wymienionym osobom: Edward Nowakowski, Mike Meeks, Teresa Rudnicki, Krystyna 

Zawada, Kazia i Magda Szymanek, Danuta Misiuń, Marianna Golińska, Krystyna i 

Monika Milczek, Jadwiga Grabowicz, Stefania Niewiara, Joanna Kornas, Iwona 

Pietrzak, Zofia Gruszczyńska, Maria Śnieżek, Janina Pałęga, Tania Czerny & Zofia 

Schmidt,  za trud i pracę jakią włożyły w uświetnienie mojej uroczystości Święceń 

Diakonatu w dniu 9 sierpnia w parafii Św. Anny w Bartlett.  

Dziękuję za Wasze ciepłe słowa i modlitwę. Bóg Zapłać ! 

Ze swej strony pragnę to odwzajamnić polecając Was i Wasze Rodziny opiece Pana 

Boga przez wstawiennictwo Matki Najświętszej w moich codziennych modlitwach.  

                                                                                    Diakon, Jacek Kowal         

            
 

Kącik Finansowy 
Wydatki za okres ostatnich  2 miesiecy: - $855 –Przygotowanie uroczystości i prezent dla J. Kowala, kwiaty na 

ołtarz, jedzenie na piknik w kościele św. Jana oraz półki do pomieszczenia gospodarczego.  
   

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

 

Pażdziernik Listopad Listopad  Listopad Grudzień 

 

11 

 

1 

Święto Zmarłych 

15 

Święto 

Niepodległości 

22 

Św. Cecyli  

patronki muzyków 

24  

25 

27 

 

Ogłoszenia: 
1) – Zamawiamy suszone grzyby –          

Planujemy zamowić suszone grzyby z Chicago na okres świąteczny. Prosimy dzwonić (do końca września) w 

celu wcześniejszego obliczenia potrzebnej ilości zamówienia. Telefon: Teresa 377-1505 lub Zosia: 372-5794 

 

    


