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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 ŚP. Piotra Nikodemczuka (męża P. Stefanii 

i  Tatę Joli Szymanek– w trzecią rocznicę śmierci.  

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony 

pokój i jasność Twojego światła.  Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  

 

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

Wejście – Zawitaj Matko Rozańca # 749        I - Z Księgi Królewskiej  9:14-17 

Ofiarowanie – Wszystko Tobie #159    II – Z listu Św. Pawla do Tymoteusza- 2:8-13 

Komunia – Panie pragnienia ludzkich serc  #120  Psalm: 98,1-4 

Dziękczynienie – Pokój zostawiam Wam #962  Ewangelia: Wg. Św. Łukasza - Łk 17:11-19 

Wyjście – Pan woła  #955 lub Gdy szukasz #907 

28 Niedziela Zwykła, 13 października 2013, Rok C   

Gdy wchodził do pewnej wioski, wyszło naprzeciw Niego 

dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali". 

Pismo Święte często wspomina trąd, chorobę zakaźną skóry i 

nerwów, od tysiącleci atakującą człowieka. Jeszcze dziś - według 

niektórych źródeł - cierpi na nią ok. 15 milionów ludzi, głównie w 

ubogich krajach o ciepłym klimacie, w Afryce i w Azji. Trąd był 

plagą ludu izraelskiego w czasie wędrówki po pustyni, nazywaną 

saraat i uznawaną za karę Bożą, napiętnowanie. Księga Kapłańska 

stosuje słowo saraat (trędowaty) również w odniesieniu do 

psujących się przedmiotów - szat i domów (Kpł 14, 55). 

Bibliści nie są zupełnie zgodni, czy hebrajskie saraat, 

przetłumaczone na język grecki jako lepra, czyli trąd, było typowym trądem, czy raczej rodzajem uleczalnego 

schorzenia, przypominającego jedynie śmiertelną w skutkach chorobę. Księga Kapłańska wspomina bowiem o 

uleczonych z tej choroby, gdy tymczasem trąd jeszcze w czasach Pana Jezusa uchodził za nieuleczalny. Słowo 

lepra wskazuje na skutki schorzenia - pochodzi bowiem od lepros, czyli chropowaty. 

Trędowatych izolowano ze społeczności, uważając ich za nieczystych. Zabraniano im zbliżać się do ludzi 

zdrowych, a oni sami musieli wyraźnie informować krzykiem o swojej chorobie. Nie dziwi więc zachowanie 

trędowatych w Ewangelii, którzy zbliżyli się do Jezusa tylko na pewną odległość i głośno zawołali. Izolacja 

była z pewnością uzasadniona obawą rozprzestrzeniania się choroby, choć może ważniejszy nawet był motyw 

nieczystości rytualnej. Trędowaty uważany był za człowieka dotkniętego karą za grzechy, a zatem był 

wyłączony ze społeczności i nie było w niej dla niego miejsca. 

Podobnie jak choroba trądu stwierdzana była przez kapłana, tylko kapłan mógł potwierdzić fakt jej ustania. 

Uzdrowiony musiał też złożyć ofiarę. 
                                          ks. Maciej Szczepaniak 

           

Następna msza Św. -  Święto Zmarłych - 1go listopada (piątek) 
Nasza tradycyjna 1-szo listopadowa msza  św.  poświęcona pamięci naszych bliskich 

zmarłych celebrowana będzie w piek, dnia1 listopada 2013 roku o godz. 19:30 w kościele 

St. John (Lamar Ave.). Poprzez płonący ogień łączymy się z Naszymi Rodzinami w kraju, z 
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Naszymi Bliskimi którzy odeszli  już do Pana. W tak specjalnym dla wielu z nas dniu... tak jak w Polsce 

podczas wypominków - każdy z przybyłych będzie miał możliwość zapalenia świeczki za swoich bliskich. 

Świeczki będą zapewnione dla każdego, natomiast prosimy o przygotowanie karteczek z wyraźnie napisanym 

(najlepiej wydrukowanym) imieniem osoby (czy osób) w których intencji świeczkę będziecie Państwo zapalać. 

Prosimy o składanie tych karteczek  (wypominków modlitewnych) w przygotowanym koszyczku przy ołtarzu 

głównym. Wieczny ogień, symbol światłości i pojednania z Naszymi Najbliższymi będzie nam towarzyszył aż 

do zakończenia mszy św, aż do wypalenia.....  

Wypominki modlitewne możecie Państwo zabrać sobie z koszyczka na ołtarzu dzisiaj i spokojnie przygotować 

w domu na tę specjalną mszę św. 

23 listopada (sobota) - Koncert - Św. Cecylii  
Juz po raz kolejny w listopadowym dniu  patronki muzyków, 23 listopada, sobota  o 

godz. 16:30, bezpośrednio po mszy św., odbędzie się polsko-angielska msza św. oraz 

koncert. Jak w latach ubiegłych zapraszamy wszystkich muzyków do wzięcia udziału 

w wystepach muzycznych.  Prosimy o jak najszybsze zgłoszenia bezpośrednio do ks. 

Kazimierzem lub  Z. Schmidt (nie później niż 10 listopada).   Serdecznie zapraszamy 

wszystkich chętnych do udziału! 

Coroczna Zbiórka Żywności 

Zbliamy sie do okresu Święta Dziękczczynienia i okresu świąt Bożego Narodzenia –  

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). Donacje pieniężne mile widziane na 

zakupy poprzez organizacje  MIFA  & Food Bank. Na ołtarzu umieszczone są kosze 

przeznaczone na umieszczanie  przyniesionych pokarmów. Serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie ! 
              

Październik miesiącem różańca świętego 

Pochodzenie nazwy "RÓŻANIEC" jest nie pewne. W ciągu lat wysuwano kilka hipotez. 

Najbardziej prawdopodobna jest ta, że swą nazwę różaniec zawdzięcza tzw. w 

średniowieczu Marienminne i nacechowanej nią poezji maryjnej. Róża była w 

średniowieczu ulubionym symbolem Matki Bożej. Nazwę różaniec wyjaśnia też 

rozpowszechniony w kilku krajach Zachodu zwyczaj używania tego słowa na określenie 

pewnego ważnego składnika średniowiecznego stroju lub ozdoby: wieńca nakładanego na 

głowę. W XIII w. przeniesiono świecki zwyczaj w sferę kultu maryjnego. Tu 

obyczajowość styka się legendą O wieńcu z róż dla Maryi czy O mnichu i wieńcu z róż. 

Zgodnie z nią pewien czciciel Maryi miał zwyczaj splatać Błogosławionej Dziewicy wieniec z róż, by 

przyozdobić nim statuę Madonny. Pewnego dnia został jednak pouczony w wiedzeniu, że Maryja jeszcze 

bardziej radowałaby się innym wieńcem róż (różańcem), mianowicie powtarzaną 50 razy modlitwą Ave Maria. 

Te modlitwy stawałyby się w dłoniach Matki Bożej różami, z których splatałaby sobie najpiękniejszy wieniec. 

Jan Paweł II tak nauczał: "Rozważając bowiem tajemnice różańcowe patrzymy na misterium życia, męki, 

śmierci i zmartwychwstania Pana jej oczyma. Przeżywamy je tak jak ona w swym sercu matczynym je 

przeżywała. Ona zawsze u boku syna jest równocześnie obecna pośród naszych codziennych spraw". 

Zachęcam do gorliwej i wytrwałej modlitwy różańcowej. W sposób szczególny wpatrujmy się w Maryję, aby 

przez to jeszcze bardziej ukochać Jezusa. 

Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana ostatniej mszy sw. w sierpniu wynosia $244. Comiesięczna opłata za kościół wynosi $100. 

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziekujemy - Bóg Zapłać! 

  

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2013 roku 

Październik Listopad Grudzień 

5ty– October Fest, Paris, TN 

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

1- Święto Zmarłych 

10- Msza  Św. (w j. polskim) 

8- Msza  Św. (w j. polskim) 

24/25 – Boże Narodzenie 

                                                                      


