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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. Juliana Rusina– 

Tatę Ks. Krzysztofa  

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

przyjmij duszę sługi Twego Juliana, 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 (#Abba Ojcze):                                  Czytania na dziś: 

Wejście – Dobra Matko i Królowo #636         I - Z I Księgi Pr. Izajasza.-  66:18-21 

Ofiarowanie – Jezus swoją Matkę ci zostawił #660         II – Z listu do Hebrajczyków- 12:5-7, 11-13 

Komunia – Maryjo sliczna Pani  #677       Psalm: - Głoście Ewangelię 

Dziękczynienie – Gdy klęczę przed #640    Ewangelia: Wg. Św. Łukasza - Łk 13:22-30 

Wyjście -  Maryjo Królowo Polski # 674 
 

21 Niedziela Zwykła, 25 sierpnia 2013, Rok C   
 

Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?” A w tym pytaniu ukryte jest 

pragnienie - A czy ja będę zbawiony?  

Odpowiedź Jezusa jest wstrząsająca. Zamiast pociechy, usłyszał z 

jednej strony trudne wymaganie: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; 

gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli", a 

z drugiej bolesne odrzucenie: "Panie, otwórz nam. Nie wiem, skąd 

jesteście. (…) Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się 

niesprawiedliwości." By, otrzymać zbawienie, nie wystarczy być blisko 

Jezusa, być Jego znajomym, sympatykiem, w jego towarzystwie się 

obracać i znać Jego uczniów: "Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na 

ulicach naszych nauczałeś". Nie wystarczy także ciągle Go wzywać w 

modlitwie, w Jego imieniu prorokować, wyrzucać złe duchy i czynić 

cuda – gdyż w innym miejscu Ewangelii Jezus powiedział: „Nie każdy, 

który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz 

ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi 

w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego 

imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie 

czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: 

Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się 

nieprawości!” Mt 7,21-23 Słowa Jezusa są przerażające, pełne obaw i 

niepokoju.  

Powstaje więc pytanie: Kto z nas ma szansę na zbawienie ? 

Jesteśmy bezradni, bezsilni i słabi wobec naszej grzeszności i tą prawdę powinniśmy sobie uświadomić. Im 

wcześniej tym lepiej dla nas. Powinniśmy, jak dzisiejszy bohater zwrócić się do Jezusa o ratunek i błagać o 

miłosierdzie. Jezus nas zbawi, ale tylko wtedy, gdy wejdziemy przez ciasne drzwi Jego wymagań 

ewangelicznych i Bożych przykazań. Co zatem powinniśmy uczynić? Najpierw, trzeba zacząć od osobistego 

 

 

http://www.polskamisjakatolicka.org/


nawrócenia – a to oznacza porzucenie grzechów i zmianę dotychczasowego sposobu myślenia na sposób 

ewangeliczny – czyli uzdrowienia duszy w sakramencie pokuty. Następnie, trzeba wejść na drogę ucznia Jezusa 

– czyli słuchać Jego słów i naśladować Go – a to oznacza codziennie czytanie i rozwazanie słów Ewangelii. 

Dalej, trzeba karmić się Jezusem, w każdą niedzielę, w sakramencie Eucharystii i czynić dobro. Krocząc taką 

drogą zaczniemy patrzeć na siebie, tak jak patrzy na nas Jezus. Wtedy łatwiej nam będzie: zaprzeć się samych 

siebie, co dnia brać krzyż swój i naśladować Jezusa! 

( por.Łk 9,23 ). Wielu poszło tą drogą przez wąskie drzwi i osiągnęli zbawienie. Są to święci i błogosławieni, a 

jednym z nich jest św. Josemaria Eskriva założyciel Opus Dei, który tak pisał o swojej drodze do zbawienia: 

„…wąska droga jest bezpieczna i miła. W życiu zabarwionym wyrzeczeniem i ofiarą znajdujemy radość, 

ponieważ krzyż nie jest szubienicą, ale tronem na którym króluje Chrystus.” 

Dążąc do zbawienia, Bóg oczekuje od nas prawdziwej miłości, poświecenia, wyrzeczeń, trudów, zmagań, 

cierpień, duchowej walki ze złem i całkowitego oddania się Jemu.  Czy jesteśmy wstanie spełnić takie 

wymagania? Będziemy wstanie je spełnić, ale tylko wtedy, gdy pójdziemy za Jezusem i poświecimy Mu całe 

swoje życie. 
              Ks.Wacław Pelczar 

 

                          Modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej 
O najwspanialsza królowo nieba i ziemi Najświętsza Maryjo Częstochowska! Oto 

ja niegodny sługa Twój, staje przed Tobą; wznosząc błagalnie ręce do Ciebie - i z 

głębi serca mego wołam: O Matko najlitościwsza! Ratuj mnie, bo tylko w Tobie 

moja nadzieja; jeżeli Ty mnie nie wysłuchasz, do kogóż pójdę? Wiem, droga 

Matko, że serce Twoje pełne litości wzruszy się moim błaganiem i wysłucha mnie 

w mojej potrzebie, gdyż wszechmoc Boska w Twoim ręku spoczywa, której Swego 

upodobania. A więc Maryjo! Błagam Cię powstań i użyj Swej potężnej mocy, 

rozpraszając wszystkie cierpienia moje, wlewając błogi balsam do mej zbolałej 

duszy. O najszlachetniejsza Pocieszycielko wszystkich strapionych; a więc i moja 

szczególna Opiekunko. Wprawdzie czuję to dobrze w głębi duszy, że dla grzechów 

moich niegodzien jestem, abyś mi miłosierdzie świadczyła, lecz błagam Cię, o 

droga Matko! Nie patrz na mnie przez owe grzechy moje, ale spojrzyj przez zasługi 

najmilszego Syna Twego i przez Jego Najświętszą krew, którą przelał za mnie na 

haniebnym krzyżu; pomnij o najmilsza Matko, na te cierpienia, jakich Sarna 

doznałaś, stojąc pod krzyżem i na wpółumarła patrząc na śmierć drogiego Syna Twego. A zatem, przez pamięć 

na to wszystko, o Matko! Nie odmów mej pokornej prośbie, ale ją łaskawie wysłuchaj, a będąc przez Ciebie 

pocieszonym, wdzięcznym sercem wielbić Cię będę aż do śmierci. Amen. 
 

10-11 Sierpnia (Sobota i Niedziela) – odbyła się XXVI Piesza Polonijna Pielgrzymka Maryjna 

 

 



Powrót do szkoły 

Wszystkim uczniom i studentom rozpoczynającym nowy rok szkolny 2013/14 życzymy pomyślności, 

wytrwałości i sukcesów ! 

Kończy się lato w przepych bogate                           

I zmienia, zmienia piękną swą szatę. 

Drzewa po świeżej, bujnej zieleni 

Wdziewają złote barwy jesieni.                         

Pogodnie, cicho i uroczyście 

Spływają z wolna na ścieżkę liście, A 

gdy śpieszymy do szkoły drogą, 

Raźno szeleszczą, szumią pod nogą. 
Leopold Staff "Jesienne liście" [fragm.] 

 

Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana ostatniej mszy sw. w lipcu wystarczyła nam na opatę kościoła, $100. Dla wszystkich 

ofiarodawców - Bóg Zapłać!  

Pomoc w działalności kościelnej PMK 

Zachęcamy Państwa do zgłaszania swojej bezinteresownej pomocy do wszelkiej działalmości naszego 

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

eucharystycznych, ministrantów oraz pomocy w zachrystii. Pamiętajmy, 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 oraz ks. Roberta. 

Serdecznie dziękuję... 

Od sierpnia poprzedniego roku Bóg prowadzi nas przez najwieksze doświadczenie 

naszego życia – moja chorobę. Bóg poruszył serca wielu ludzi: bliskich, przyjaciół, 

znajomych i nieznajomych. Za każdą formę wsparcia, każdy życzliwy gest i każdą 

modlitwę – w imieniu swoim, męża i dzieci – serdecznie dziękuję ! 
                                                                                              Danuta Zabielski 

 

 Msze Św. na nadchodzące miesiące 2013 roku 

Wrzesień Październik Listopad 

8go - Msza  Św. (w j. polskim) 

St. John Church 

5ty– October Fest, Paris, TN 

13- Msza Św. w St. John (Lamar Ave.)  

1- Święto Zmarłych 

10- Msza  Św. (w j. polskim) 

                                                                          

Uśmiech Boga 

 

Wokół mnie tylu ludzi, 

śpieszą się, gnają, pędzą. 

Mają szare twarze, 

młode, stare, ładne, brzydkie. 

Gonią wiatr, ułudę, 

mają puste oczy, bez życia. 

 

Stoję, uśmiecham się do nich, 

chcę im przekazać Twój uśmiech Boże. 

Dziwią się, że można tak stać. 

Na chwilę gdzieś budzi się w nich nadzieja, ale... 

Wracają do gonitwy za wiatrem - bo bezpiecznie, 

bo to już znają. 

A ja stoję i uśmiecham się do Ciebie Boże. 

Ja nie gonię już życia, 

 

ja życie dostałam w prezencie 

od Ciebie Jezu na zawsze. 

Nie muszę się śpieszyć, 

wieczność jest długa. 

 

Człowieku! 

Zatrzymaj się!  

Zobacz uśmiech Boga! 

Przyjmij prezent od Niego! 

 

Jezus to życie, 

nie musisz już nic robić, 

Zatrzymaj się...proszę.             

                           - L. Puza 


