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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 niedawno zmarłego ŚP: Bolesława  Kareckiego, 

Tatę Teresy Rudnickiej   oraz niedawno zmarłej ŚP: Elizabeth (Betty) Schmidt, Mamę Roberta 

Schmidt 

Boże, Tyś nam przykazał czcić ojca i matkę, zmiłuj się łaskawie nad duszami moich rodziców  

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

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

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

Wejście– Abba Ojcze #877                              I - Z księgi Izajasza  35:4-7a 

Ofiarowanie– Jeden chleb  #84                  II – Z listu Św. Jakuba Apostoła  2:1-5 

Komunia –Pójdź do Jezusa  #131       Psalm: (Ps 146(145) 

Dziękczynienie – Wierzę w Ciebie Panie  #431    Ewangelia: Wg. Św. Marka 7:31-37     

Zakończenie – Liczę na Ciebie #931      
   

9 września -  XXIII Niedziela Zwykła, Rok B 
 

„Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę ...” 

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje Jezusa , który dokonuje rzeczy niezwykłej, dokonuje 

cudu. Uzdrawia głuchoniemego. Kimkolwiek ów człowiek był, z pewnością czuł się 

nieszczęśliwy. Wszak był pozbawiony mowy i słuchu. Nie mógł wyrażać w słowach 

swoich myśli i uczuć. Nie mógł też słyszeć drugiego człowieka, ani też szumu lasu, 

śpiewu ptaków. Upośledzenie spowodowało wyizolowanie go z życia, z otaczającej 

go przyrody. Żył w świecie zamkniętym aż do chwili, kiedy to Jezus skierował do 

niego te znamienne słowa: „Effata – czyli Otwórz się!”. I głuchoniemy zaczął 

słyszeć i zaczął mówić. Zapanowała wielka radość. Spełniły się słowa z Księgi 

proroka Izajasza: „Wtedy uszy głuchych się otworzą, a język niemych wesoło 

krzyknie.”  

W tym cudownym uzdrowieniu dostrzegamy wielkie Boże miłosierdzie i 

współczucie dla ludzkiej niedoli. Jezus pochyla się nad nieszczęściem człowieka i 

uzdrawia go. Czyni z niego pełnowartościową osobę. Warto w tym momencie poddać refleksji nasze odniesienia do 

Boga i do drugiego człowieka. Czy nie jesteśmy zamknięci w swoim światku nie reagując na to, kto i co do nas mówi. 

Czy przede wszystkim chcemy i potrafimy słuchać Boga, tego co on do nas mówi w Kościele, czy chcemy to 

zrozumieć i odnieść to do siebie, do swojego życia? Czy potrafimy mówić tak, aby tego się nigdy nie wstydzić? Czy 

nasz język to język prawdy, miłości i szacunku? Czy nie potrzebujemy otwarcia naszych serc? Chrześcijanin winien 

być człowiekiem otwartym, człowiekiem dialogu, potrafiącym mądrze mówić, ale i cierpliwie z pokorą słuchać. Tę 

potrzebę zauważamy w życiu społecznym, politycznym, w życiu Kościoła zwłaszcza na płaszczyźnie ekumenicznej. 

Każde słowo niezręczne, raniące innych od razu nas irytuje, drażni. Zdaje się, że mamy to wyczucie i wrażliwość 

szczególnie w odniesieniu do ludzi zajmujących eksponowane stanowiska. Jednak tę wrażliwość trzeba nam 

pielęgnować w życiu lokalnym, rodzinnym, sąsiedzkim, towarzyskim. Starajmy się dobrze wykorzystać dar mowy i 

dar słuchu. Niech te dary służą nam jak najlepiej w życiu społecznym, niech umacniają zgodę, pokój, wzajemne 

poszanowanie nawet w wypadku odmiennych zdań. Jezus może uzdrowić nas z egoizmu, otworzyć nasze serca. on 

może uzdolnić nas do słuchania innych i mówienia językiem miłości. on może sprawić, że zaczniemy na nowo 
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uczestniczyć w pełni w życiu naszego otoczenia, jak głuchoniemy po uzdrowieniu. Bo on jest najlepszym lekarzem 

dla naszych zranionych serc.Amen. 
                                           Ks. Zbigniew Załęcki 

  

Podziękowanie                                                                                                                                
Chciałbym podziękować wszystkim członkom i przyjaciółom Polskiej Misji Katolickiej oraz 

całej Wspólnocie Polskiej - za życzenia i modlitwy, kondolencje, oferty pomocy oraz żywność 

dostarczoną do szpitala i do domu dla mojej rodziny w czasie tego trudnego dla nas tygodnia. 

W czasie którym moja Mama przygotowywała się do opuszczenia tego świata, do połączenia 

na wieki z Ojcem Niebieskim oraz kilka lat wcześniej zmarłym mężem,- "miłością jej życia". 

Teraz na zawsze są zjednoczoni w Wiecznej Chwale Boga Najwyższego. Wielu z was wyraziło 

specjalną chęć pomocy, żeby nam ulżyć i dopomóc w tej trudnej a także nadzwyczajnej sytuacji 

oraz pocieszyć nas po śmierci Mamy. Jesteście prawdziwymi  przyjaciółmi, za co z głębi serca 

pragnę powiedzieć:   

Bardzo Serdecznie Dziękuję! 

                             Bob Schmidt 

 

Obchody 65 rocznicy kościoła St. John w Październiku 

7go października o godz. 12:00 (południe) odbędzie się w kościele St. John uroczysta msza św 

odprawiona przez Jego Ekscelencję  Księdza Biskupa J. Terry Steib S. V. D. z okazji 65 

rocznicy fundacji parafii i 50 rocznicy poświęcenia kościoła Sw. Jana.  Msza będzie z 

aktywnym udziałem obydwu wspólnot koreańskiej i polskiej. Po mszy św. odbędzie się 

jubileuszowy piknik - festyn . Ks. Kazimierz zwraca sie z prośbą o donacje przedmiotów, które 

można by było sprzedać na organizowanej z tej okazji aukcji. Zapraszamy Państwa bardzo 

serdecznie do uczestnictwa w tej przepięknej uroczystości.  

 

 Zaproszenie na Oktoberfest w Sobotę, 6 Października, 2012 

Proboszcz kościoła w Paris, TN – Ks. Krzysztof Rusin  powiadamia państwa i zaprasza do 

udziału w 30 tym  już corocznym festiwalu  Oktoberfest,  który odbędzie się 6 października 

niezależnie od pogody przy kościele Holy Cross.  Przewidziane są zabawy oraz pokazy 

artystów ludowych z tamtejszego regionu.  Fajna zabawa i dużo wspomnień ! 

Zapraszamy !!!    Po wiecej informacji:     http://www.holycrossparis.org/index.html                  

Holy Cross Catholic Church  -  tel. (731) 644- 966 

1210 East Wood Street /   Paris, TN 38242  

 

 Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na mszy sierpniowej wynosiła $ 303.00, a na światła zebraliśmy $239.  Wydatki: za kościół zapłacono 

$100.  Serdecznie dziękujemy Państwu za pomoc i wsparcie finansowe przy remoncie przykościelnej sali St. Jude.   

Bóg zapłać ! 

 

Pomoc w działalności kościelnej PMK 

Zachęcamy Państwa do zgłaszania swojej bezinteresownej pomocy do wszelkiej działalności 

naszego polskiego kościoła - PMK. Potrzebujemy chętnych do zbiorowego śpiewu, zbierania 

tacy, czytań eucharystycznych, ministrantów oraz pomocy w zachrystii. Pamietajmy, 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 lub ks. Roberta. 

 
 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2012 roku 

Listopad Grudzień Styczeń  Luty Marzec 
1 – Msza Św.–  
11 – Msza Św.- 
 

9 –  Św. Mikołaja 
24 - Pasterka 
25 – Boże Narodzenie 

13- Msza  Św. (w 

j. polskim) 
 

10 – Msza Św. w j. 

polskim 
 

 

10 –  Msza Św. w j. 

polskim 
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