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Księża:  Kazimierz Abrahamczyk,       Krzysztof Rusin,                      Jacek Kowal 
                 St. John Church, tel: 743-4551        IC Church, tel:  435-5342             St. Ann Church, tel: 373-6011  

 
 Intencje dzisiejszej Mszy Św.  

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencji niedawno odeszłego do Domu Ojca:   

ŚP:  - Stefana Sadowskiego, Taty  Steni Niewiara.   

Panie, nakłoń Twego ucha ku naszym prośbom, gdy w pokorze błagamy Twego miłosierdzia; 

przyjmij duszę sługi Twego Stefana, której kazałeś opuścić tę ziemię, do krainy światła i pokoju 

i przyłącz ją do grona Twych wybranych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  

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

Wejście– Pod Twą Obronę #573        I - Z księgi proroka Izajasza  49,1-6 

Ofiarowanie– Pobłogosław Jezu  #210                 II – Z Dziejów Apostolskich  (13,22-26) 

Komunia –Pan Jezus Już się zbliża  #122          Psalm: (Ps 139,1-3.13-15)  

Zakończenie – Gdy szukasz Boga # 907      Ewangelia: Wg. Św. Marka  Łk 1,57-66.80 
   

          

24 czerwca-  Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela  

 
Imię Jan jest pochodzenia hebrajskiego i oznacza tyle, co "Bóg jest 

łaskawy". Jan Chrzciciel urodził się w Judei, według tradycji w Ain Karim, 

jako syn kapłana Zachariasza i Elżbiety (Łk 1, 5-80). Jego narodzenie z 

wcześniej bezpłodnej Elżbiety i szczególne posłannictwo zwiastował 

Zachariaszowi archanioł Gabriel, kiedy Zachariasz jako kapłan okadzał 

ołtarz w świątyni (Łk 1, 8-17). Przyszedł na świat w sześć miesięcy przed 

narodzeniem Jezusa (Łk 1, 36), prawdopodobnie w Ain Karim leżącym ok. 7 

km na zachód od Jerozolimy. Wskazuje na to dawna tradycja, o której po raz 

pierwszy wspomina ok. roku 525 niejaki Teodozjusz. Przy obrzezaniu 

otrzymał imię, zgodnie z poleceniem anioła. Z tej okazji Zachariasz 

wyśpiewał kantyk, w którym sławi wypełnienie się obietnic mesjańskich i 

wita go jako proroka, który przed obliczem Pana będzie szedł i gotował mu 

drogę w sercach ludzkich (Łk 1, 68-79). Kantyk ten wszedł na stałe do 

liturgii i stanowi istotny element codziennej porannej modlitwy Kościoła - 

Jutrzni. Poprzez swoją matkę, Elżbietę, Jan był krewnym Jezusa (Łk 1, 36). 

Św. Łukasz przekazuje nam w Ewangelii następującą informację: "Dziecię 

rosło i umacniało się w duchu i przebywało na miejscach pustynnych aż do czasu ukazania się swego w Izraelu" (Łk 

1, 80). Można to rozumieć w ten sposób, że po wczesnej śmierci rodziców będących już w wieku podeszłym, Jan 

pędził żywot anachorety, pustelnika, sam lub w towarzystwie innych. Nie jest wykluczone, że mógł zetknąć się także 

z Esseńczykami, którzy wówczas mieli nad Morzem Martwym w Qumram swoją wspólnotę. Kiedy miał już lat 30, 

wolno mu było według prawa występować publicznie i nauczać. Podjął to dzieło nad Jordanem, nad brodem w 

pobliżu Jerycha. Czasem przenosił się do innych miejsc, np. Betanii (J 1, 28) i Enon (Ainon) w pobliżu Salim (J 3, 

23). Swoje nauczenie rozpoczął w piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza (Łk 3, 1), czyli w 30 r. naszej ery 

według chronologii, którą się zwykło podawać.h 
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Ks. Krzysztof – Gratulujemy !!! - To już 5 Lat !  

 2 czerwca 2007 roku został wyświęcony pierwszy polski ksiądz w Decezji Memphis.  

Ks. Krzysztof Rusin obchodzi w tym roku pięć lat służby kapłańskiej dla naszej diecezji  

a także dla nas Polaków w Memphis. Gratulujemy bardzo serdecznie i życzymy wielu 

sukcesów,  wytrwałości oraz Błogosławieństwa Bożego na przyszłość !!! 
 

 - Gratulacje dla Naszych Nowych Księży-   

2 czerwca, w Katedrze pw. 

Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny, z rąk 

Jego Ekscelencji  Księdza Biskupa J. Terry Steib S. V. D., zostało 

wyświęconych pięciu nowych księży, z czego trzech naszych 

rodaków. Gratulujemy naszym nowym  kapłanom i prosimy o 

wsparcie dla nich oraz  modlitwę dla: Ks. Krzysztofa Pelczara, Ks. 

Damiana Krakowskiego oraz Ks. Roberta Szczechury. Zapraszamy 

Państwa bardzo serdecznie do uczestnictwa w mszach 

odprawianych przez naszych nowo wyświęconych kapłanów.  

- Zmiany Personalne -  

Na początku maja Biskup Terry Steib ogłosił nową listę zmian 

personalnych dla księży na rok 2012/13. Poniżej zamieszczona jest 

informacja o naszych polskich księżach. 

Ks. Damian Krakowski, będzie  wikarym,w kościele St. Mary, Jackson, TN oraz kościół St. John, Brownsville, TN. 

Ks. Krzysztof Pelczar, będzie  wikarym,w kościele The Incarnation, Collierville, TN. 

Ks.  Robert Szczechura, będzie wikarym,w kościele, Cathedral of the Immaculate Conception, Memphis, TN. 

Ks. Krzysztof Rusin -obecnie wikary w kościele Cathedral of the Immaculate Conception, Memphis, zostaje Proboszczem 

w kościele Holy Cross, Paris, TN. 

Ks. Jacek Kowal -obecnie wikary w kościele St. Ann, Bartlett, zostaje Proboszczem w kościele, Sacred Heart, Humboldt, 

TN /oraz w kościele  St. Matthew, Milan, TN. 
 

11-12 Sierpnia (Sobota i Niedziela) - XXV Piesza Polonijna Pielgrzymka Maryjna  
XXV 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 póżniej 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).  
 

- Podziękowanie- 

Kochani- dziękuję całym sercem wszystkim, którzy wspieraliście mnie w tych smutnych i bolesnych dla mnie i mojej     

rodziny momentach. Za serdeczność, ciepłe słowa , za wspólną modlitwę za mojego Tatusia. Niech Dobry Bóg błogosławi   

wam wszystkim  i otacza  Swą opieką każdego dnia. 
                                                                      Krysia, Bernard i Maksiu Zawada   
 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2012 roku 

Lipiec Sierpień Wrzesień Padziernik Listopad 

8- Msza  Św. (w j. 

polskim) 

 

19- Msza  Św. (w j. 

polskim) 

26- MB Częstochowskiej 

9 – Msza Św. (w j. 

polskim) 

14- Msza  Św. (w j. 

polskim) 

 

1 – Msza Św.–  

11 – Msza Św.- 
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