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                 St. John Church, tel: 743-4551        IC Church, tel:  435-5342             St. Ann Church, tel: 373-6011  

 
  Intencje dzisiejszej Mszy Św.  

- Za niedawno zmarłą ŚP. Mariannę Juraszek Kopczyńską, Mamę Iwony Kessling 

Módlmy się o życie wieczne i pokój duszy Pani Marianny. Prosimy Cię, Panie, niech nasza modlitwa 

uprosi u Twojej dobroci oczyszczenie ze wszystkich win dla duszy Twojej służebnicy Marianny, aby 

osiągnęła Twoje wiekuiste miłosierdzie.Wieczny odpoczywanie racz Jej dać Panie a światłość 

wiekuista niechaj Jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.  

 

Pieśni na dziś (# w Abba Ojcze):                                 Czytania na dziś (28 niedziela zwykła, Rok A): 

Wejście– Nie rzucim Chryste  # 548     I - Z Księgi Przysłów 31:10-13, 19-20,30-31  

Ofiarowanie– Wspaniały Dawco Miłości #998   II – Z listu Pawła Apost. do  Tesaloniczan 5:1-6  

Komunia – Dziękuje Ci Boże  #76     Psalm: Ps 128;1-2,3,4-5  

Dziękczynienie- Dzięki o Panie #74                                                  Ewangelia: Wg. Św. Mateusza  25:14-30 

Wyjście – My chcemy Boga #544   

   Moje talenty 

Naprawdę szkoda mi tego trzeciego sługi” – powiedziała pewna pani na spotkaniu kręgu 

biblijnego. „Brak mu zdolności. Jest niezaradny. Nie stać go na żadną decyzję. Poza tym 

boi się swego pana. Nic dziwnego, że robi właśnie to, czego nie powinien". Na pierwszy 

rzut oka to współczucie wydaje się uzasadnione. Ale jeśli przypatrzymy się tej 

przypowieści dokładniej, staje się jasne, że trzeci sługa nikogo ani niczego się nie lęka. 

Nie ma żadnej ochoty zajmować się tym, co powierzył mu jego pan. Nic a nic nie 

interesuje go, że otrzymał jeden talent. Mimo wszystko ogromna kwota, nawet w 

przeliczeniu na dzisiejszą walutę, bo byłoby tego, przeliczając po dzisiejszej cenie 

złota, sporo ponad milion dolarów. Po dłuższym czasie nawet jakikolwiek procent z tej 

kwoty przyniósłby niezły dochód. Ale słudze temu niczego się nie chce. Jest 

przekonany, że jego pan jest wymagający, twardy, chciwy, zaborczy i chce się na nim 

odegrać, mniemając, że został przez niego potraktowany niesprawiedliwie. Nie robi 

zatem nic, a za swoją gnuśność i złośliwość obwinia swego pana. 

Rok kościelny dobiega powoli końca. Dzisiaj obchodzimy ostatnią niedzielę przed 

uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, która przypomina nam o powtórnym przyjściu Pana. Zachowanie 

trzeciego sługi stawia nam dzisiaj niewygodne pytania. Przypowieść o talentach, podobnie jak przypowieść z ubiegłej 

niedzieli o dziesięciu pannach, mówi w istocie o królestwie niebieskim i o naszym stosunku do niego. Jak się w nie 

angażuję? Z jaką odwagą i fantazją postępuję, żeby się „pomnażało"? Czy zakopuję swój talent, moje zdolności, moją 

wiarę, moje radosne i bolesne przeżycia i tym samym innym odbieram szansę doświadczenia królestwa Bożego? A może 

nawet jeszcze wtedy samego Boga obarczam winą, że na świecie jest tak ciemno i beznadziejnie? Co więc 

robię z talentem, jaki mam? 

                                    Ks. Kazimierz Abrahamczyk, SVD 
                        

19 listopada (sobota) - Koncert - Św. Cecylii (21 XI) 
Juz po raz kolejny w dniu patronki muzyków, po mszy Św.( polsko-angielska)19 listopada, sobota  o 

godz. 16:30, odbędzie się koncert. Jak w latach ubiegłych zapraszamy wszystkich muzyków do 

wzięcia udziału w wystepach muzycznych   Serdecznie zapraszamy do udziału! 
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Coroczna Zbiórka Żywności 
Ks. Kazimierz oraz kościół St. John zwraca się z prośbą o pomoc w zbiórce żywności dla 

potrzebujących okolicznych rodzin. Prosimy o przyniesienie niepsujacych się artykułów 

spożywczych (puszki, makaron, zupy) lub dotacje pienieżną. W kościele przy ołtarzu są 

umieszczone koszyki przeznaczone w tym celu. Serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie ! 

Sprzątanie obejścia Kościoła Św . Jana 

Ksiądz Kazimierz zaprasza wszystkich którzy zechcieliby pomóc w sprzątaniu obejścia Kościoła Św. Jana  (grabienie 

liści i zbieranie śmieci), w dniu 10 grudnia (sobota) od godz. 9tej rano.  W razie deszczu sprzątanie przesunięte będzie 

na tydzień później, 17go. Na lunch przewidywana jest „pizza”. Zapraszamy chętnych! 

Opłatek 

Jak co roku można zakupić opłatek, 1koperta (3 szt.), w cenie 2$. Prosimy o kontakt z Zofią 

Schmidt (372-5794). 

Śpiewanie Kolęd 

Pragnęlibyśmy kontynuować piękna tradycję spotykania się w naszych domach na śpiewanie 

kolęd.  W tym roku Państwo Ela i Andrzej Słomińscy zapraszają wszystkich do swojego 

domu w polski 2gi dzień świat BN, 26grudnia o godz. 15:00. Dokładniejsze informacje w następnym biuletynie. 

 

Msza Św. 4go grudnia (oraz Mikołaj) 
Po mszy św. , o godz. 13:30 w niedzielę 4 grudnia będzie miła niespodzianka dla 

najmłodszych naszych milusinskich - spotkanie ze Świętym Mikołajem. Zainteresowane mamy 

dzieci (poniżej 12 lat) prosimy o kontakt z Zofią Schmidt, tel. 372-5794.  

Spowiedź św. w grudniu 
10go grudnia (sobota) w Katedrze (Central Ave.) będzie możliwość przystąpienia do spowiedzi 

świetej, polscy księża uczestniczyć będą w regionalnie zorganizowanej spowiedzi dla wielu kościołów. Można 

również umówić się z księdzem  telefonicznie na indywidualną spowiedź. 

Pasterka – 24 grudnia oraz Msza  Św. – Boże Narodzenie 
Tegoroczna Pasterka odbędzie się w środę, 24 grudnia o ogodz. 12:00 w kościele Our Lady of Perpetual Help przy ul. 

Poplar w Germantown.  

Msza Św. w Boże Narodzenie odbędzie się ogodz. 13:30 w kościele St. John (Lamar Ave.) Dokadna informacja 

podana będzie w następnym biuletynie.  

 Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na mszy w sierpniu wynosiła $290.  Comiesięczna opłata za kościół wynosi $100.  Bardzo wszystkim 

serdecznie dziękujemy za obecność oraz wsparcie finansowe. 

Podróżowanie - Travel 

Przekazujemy i polecamy kontakt do Beaty Kamińskiej z Adams Travel (Chicago), która od lat załatwia bilety 

lotnicze na wszystkie linie (nie tylko LOT).  Beata jest bardzo solidna, szuka najtańszych połączeń, czasami jeden 

dzień różnicy zaoszczędza $$$.  Beata Kamińska, Adams Travel,  tel: 1-312-649-9700 wew.117 
                          

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2011 roku 

Listopad Grudzień Styczeń Luty 
19-Sw. Cecylii – 

koncert muzyczny 
4-Msza Sw.& Mikołaj 

24- Pasterka 
25- Boże Narodzenie 

26- Śpiewanie kolęd 
31-Przywitanie 2012 

15- Msza Św. (j. polski)- 

1sza msza w niedzielę 
8-Msza Św. –(j. polski) 
 

 

Czyż nie piękne słowa? 

„Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdzy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego 

samego, aby człowiek - poznając Go i miłując - mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie." 

 

„Rozum oświecony przez wiarę zostaje uwolniony od ułomności i ograniczeń, których źródłem jest nieposłuszeństwo 

grzechu, i zyskuje potrzebną moc, by wznieść się ku poznaniu tajemnicy Boga w Trójcy Jedynego”. 
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