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Intencje dzisiejszej Mszy św. 

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencji: 

- ŚP. Andrzeja Niewiary ( w dziesiątą rocznicę 

śmierci) 

 

Boże, miłosierny Panie, wysłuchaj 

łaskawie naszych modlitw za duszę 

Twojego sługi Andrzeja, za którego 

dziś się szczególnie modlimy, abyś 

Jego przyjął do społeczności Twoich 

Świętych. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Amen. 

 

 

 

 

 
 

Czemu nazywasz Mnie dobrym?  

Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. 
 

 

 

„Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby 

osiągnąć życie wieczne? (...) 

Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie 

zeznawaj fałszywie, nie oszukuj,  

czcij swego ojca i matkę.” 

Pieśni na dziś( # Abba Ojcze): 

Wejście: Zawitaj Matko Różańca # 749 

Ofiarowanie: Wszystko Tobie #159 

Komunia: Panie pragnienia ludzkich serc #120 

Dziękczynienie: Barka #879 

Wyjście: Panience na dobranoc #714 

 

Czytania na dziś: 

I - Czytanie z Księgi Mądrości 

 (Mdr 7:7 -11) 

II - Czytanie z Listu św. Pawła do 

Hebrajczyków (Hbr 4, 12-13) 

Psalm: (Ps 90, 12-13. 14-15. 16-17) Refren: 

Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem.  

 

Ewangelia: Według św. Marka (Mr 10:17-

30) lub (Mt 10:17-27) 

http://www.polishcatholicmission.org/


      Blask Prawdy                         (Ks. Marek) 

     
I czytanie z ks. Mądrości objawia nam, że Mądrość Boża udzielana jest człowiekowi, by ten w Jej blasku mógł 
odrywać złoto najczystsze, zaś piasek precz odrzucić. Tylko Duch Boży, Duch Święty, z którego wszyscy bierzemy, 
może i wyposaża nas w „moc z wysoka”.  
II czytanie poucza nas, iż w Bogu jest moc stwórcza. Objawiając się człowiekowi w Piśmie Świętym, daje Bóg pełne 
dossier o Sobie samym. Jest Ojcem, który chce do Siebie pociągnąć wszystkie swoje dzieci. Ale na tym nie koniec. 
Bo cóż z tego, iż ktoś się nam przedstawi? Przecież możemy przejść nad tym faktem do porządku dziennego bez 
zbytecznego zawracania sobie głowy. Warto zatem przypomnieć sobie też i o tym, że: Bogu objawiającemu należy 
okazać "posłuszeństwo wiary", przez które człowiek z wolnej woli cały powierza się Bogu, okazując "pełną uległość 
rozumu i woli wobec Boga objawiającego" i dobrowolnie uznając objawienie przez Niego dane. (DEI VERBUM 5)  
Słowo Boże, które dokonało stworzenia, zbawienia i uświęcenia ciągle również skłania człowieka do poszukiwania 
prawdy o samym sobie. Tylko w blasku światła miecza Słowa Bożego możliwa jest ona do osiągnięcia. 
Wreszcie Ewangelia O Jezusie Chrystusie objawia nam osobę Syna Bożego. Ten dziś z miłością spogląda na 
Bogatego Młodzieńca, jak również i na każdego z nas, mówiąc: „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co 
masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną.”  
Nie starajmy się podejmować zbyt pochopnych sądów a propos tej sceny ewangelicznej. Nie chcemy przecież 
popadać w absurdy. Po pierwsze: pamiętamy, iż na początku stworzenia Bóg rzekł: Czyńcie sobie ziemię poddaną”, 
Panujcie nad nią, nazywajcie stworzenia. To wszystko jest dla was. Po drugie: Jezus nie mówi do młodzieńca: 
wyrzuć to, co masz, przeklnij, mniej w nienawiści. Mówi: SPRZEDAJ! A więc i zyskaj. Dopiero zysk oddaj ubogim. 
Ów młody człowiek musiał być bez zarzutu. Jeśli miał odwagę stanąć twarz w twarz z Chrystusem. Zresztą i 
ewangelista Marek nas o tym poucza: On od młodości był wierny przykazaniom. Obiektywnie, nikt nie miał mu nic 
do zarzucenia. Jednak on sam odczuwał pewien niedosyt. Stąd całe wydarzenie. Dobro jest to, co się udziela, uczy 
Tomasz z Akwinu. To, co dobre, co posiada znamię ofiarności i nie da się zamknąć w suchych schematach. 
Młodzieniec, który dziś pada do stóp Chrystusa, doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Sam Nauczyciel zaś, zasiał 
w nim ziarno niepewności, wątpliwości. Te wątpliwości nie pozostają bez echa również i dziś pośród Uczniów 
Chrystusa w Jego Kościele. Wszystkie je można by sprowadzić do jednego pytania: w jaki sposób mogę lepiej służyć 
Panu Bogu, aby stać z dala od niepewności zbawienia, od wątpliwości jakie odnośnie mego przylgnięcia do 
Chrystusa zdaje się dziś zasiewać kultura świata? 
Z pomocą przychodzi nam postać Jana Pawła II – apostoła miłosierdzia, orędownika pokoju i prawdy. W dniu 6 
sierpnia 1993 roku, podpisując encyklikę Veritatis Splendor naucza: BLASK PRAWDY jaśnieje we wszystkich 
dziełach Stwórcy, w szczególny zaś sposób w człowieku, stworzonym na obraz i podobieństwo Boga: prawda 
oświeca rozum i kształtuje wolność człowieka, który w ten sposób prowadzony jest ku poznaniu i umiłowaniu 
Pana.  
Dzisiaj, mając na względzie ponad 20 letni pontyfikat naszego Rodaka, obfitujący w mnogość nauczania o Prawdzie 
i Miłości nie zatrzymujmy naszego wzroku jedynie na puszkach kwestujących na dzieło Nowego Tysiąclecia, czy na 
Telewizji transmitującej obchody Dnia Papieskiego w kraju. Są to niewątpliwie wzniosłe idee i dzieła, ale ich głębia 
zawiera się w słowach Chrystusa >>Królestwo Boże w was jest<<. O tej prawdzie nauczał niezłomnie Jan Paweł II, 
jej był wiernym do końca swych dni, i z cała pewnością żywił i nadal żywi nadzieję na to, iż ta Prawda właśnie na 
trwałe zagości w sercach i umysłach naszych, którzyśmy wszyscy >>Bogatymi młodzieńcami>>. Biorąc do ręki 
Ewangelię, uczestnicząc w życiu Kościoła Chrystusowego, sięgając do bogactwa nauczania Sługi Bożego Jana Pawła 
II, łatwiej będzie nam rozpromienić nasze pochmurne niekiedy oblicza i z radością pełnić posługę miłości i 
miłosierdzia, do której powołuje nas Chrystus Pan. 

 

" Co jest prawdziwą wartością w naszym życiu? Sława i bogactwo, czy 

mądrość Boża prowadząca do zbawienia?" 



Aby się stało  (ks. Twardowski) 
 

         Gwiazdy by ciemniej było 

         smutek by stale dreptał 

         oczy po prostu by kochać 

         choć z zamkniętymi oczami 

wiara by czasem nie wierzyć 

rozpacz by więcej wiedzieć 

i jeszcze ból by nie myśleć 

tylko z innymi przetrwać 

 

koniec by nigdy nie kończyć 

czas by utracić bliskich 

łzy by chodziły parami 

śmierć aby wszystko się stało 

pomiędzy światem a nami 

 
 

 

 Październik miesiącem różańca świętego  
 

W dzisiejszych czasach, różaniec zaczyna kojarzyć się z modlitwą, która pozostaje domeną starszych osób. 

Niestety - trzeba przyznać, że coraz mniej ludzi odmawia tą piękną, tradycyjną modlitwę. Z drugiej strony jednak 

możemy zauważyć, że Różaniec wciąż jest żywy w Kościele!  Papież Pius IX zapytany, jaki jest największy skarb 

Kościoła, wyciągnął z kieszeni różaniec i powiedział: „Oto jest największy skarb Kościoła!" 

Październik tradycyjnie jest miesiącem w szczególny sposób poświęconym modlitwie różańcowej. 

Przez cały miesiąc odprawia się nabożeństwa różańcowe, które my Polacy otoczamy wyjątkową czcią. Rozważanie 

różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w tym samym czasie. 

Każda z tajemnic różańca koncentruje się na jednym ważnym wydarzeniu z życia 

Jezusa Chrystusa i jego matki, Maryi i pomaga nam naśladować Ich w naszym życiu 

osobistym, rodzinnym i społecznym. 

Jest to modlitwa, która przemienia świat, zwłaszcza gdy jest odmawiana wspólnie. 

Nasze rodziny, narody i świat walczą teraz z przytłaczającymi siłami zła. 

Dziś potrzebujemy pomocy Maryi bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Wiele razy w 

historii modlitwa różańcowa odmawiana z wiarą zaważyła na losach narodów.  

 

Zachęcamy wszystkich chętnych do wspólnego odmówienia różańca w kościele 

30 min. przed rozpoczęciem   mszy św. w najbliższą niedzielę 11 października.  

 



 

Kącik Fin ansow y  
Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $262. Comiesięczna opłata za kościół wynosi $100. 

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać! 

 
 

- OGŁOSZENIA - OGŁOSZENIA - OGŁOSZENIA - 
 

Coroczny Festyn w Kościele St. John w Październiku  

 
W niedzielę -18go października od godz. 12:00 (południe) odbędzie się w kościele St. John coroczny 

piknik – festyn. Ks. Kazimierz zachęca do  uczestnictwa w poprzedzajacej festyn mszy św. o godz. 11:00 w  

kościele St. John.    Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do uczestnictwa w tym festynie ! 

Koncert - Św . Cecylii 
Chętnych do wzięcia udziału w tegorocznym koncercie Św. Cecylii prosimy o zgłoszenia 

bezpośrednio do ks.    Kazimierza lub Z. Schmidt (nie później niż 10 listopada). 
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału! 

 

Coroczna Zbiórka Żyw ności 
Zbliżamy sie do okresu Święta Dziękczynienia i okresu świąt Bożego Narodzenia –Ks. 

Kazimierz oraz kościół St. John zwraca się z prośbą o pomoc dla potrzebujących okolicznych 

rodzin. Najlepsza jest donacje pieniężna ponieważ za to można zakupić w Food Bank bardzo korzystnie 

potrzebne do paczek żywnościowych rzeczy. Mile widziane również będą niepsujace się artykuly 

żywnościowe (makaron, puszki, mięsne, rybne z jarzynami etc.). 
Serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie ! 

 

1go Listopada – Święto Zmarłych 
Nasza tradycyjna 1-szo listopadowa msza  św. poświęcona pamięci naszych bliskich zmarłych 

celebrowana będzie w niedzielę, dnia 1 listopada, o godz. 17:30 w kościele St. John. Poprzez 

płonący ogień połączymy się z Naszymi Rodzinami w kraju, z Naszymi Bliskimi którzy 

odeszli. 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. Do 

wypominków - prosimy o przygotowanie karteczek z wyraźnie napisanym (najlepiej 

wydrukowanym) imieniem osoby (czy osób). Prosimy równeż żeby karteczki zawierały krótką, zwięzłą informacje 

bez personalnych ”poematów” ażeby ułatwić ich czytanie. Prosimy o składanie karteczek  (wypominków 

modlitewnych) przed mszą, 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.....  

 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2015/16 roku (w j. polskim) 
 

Listopad Grudzień Styczeń 

1- Msza  Św. (17:30) 

15 – Msza Św.(13:00) 

6 –  Św. Mikołaja (13:00) 

25 – Boże Narodzenie 

10 –  Msza Św.(13:00) 

 


