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 Intencje dzisiejszej Mszy Św.  
Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencji: 

 

- za spokój duszy ŚP. Andrzeja Banasia,  

kuzyna Bogdana Teodorowicza 

 

Módlmy się za oczyszczenie ze wszystkich 

win dla duszy Twojego sługi Andrzeja., aby 

osiągnąła Twoje wiekuiste miłosierdzie. 

Prosimy Cię, Panie, aby dusza sługi 

Twojego Andrzeja osiągnęła udział w 

świętości wiekuistej, której zadatek 

otrzymała w Sakramencie wiecznego 

miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana 

naszego. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

Panie mój...... 
 

 Sławię Cię, Panie, bo mnie  
 wybawiłeś. 
 Daruj mi, Panie, winę mego grzechu. 

 
 Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza..... 

   Pan mym dziedzictwem,  
          moim przeznaczeniem.... 

 

 Pieśni na dziś:  

Wejście: Z tej biednej ziemi #222 

Ofiarowanie: Wszystko Tobie #159  

Komunia: Jeden chleb #84  

Dziękczynienie: Panie moj #119 lub Dzieki o 

Panie #74 ( lub Chlebie najcichszy)  

Wyjście: Kochajmy Pana #182 

Czytania na dziś:  

I - z II Księgi Samuela, (2 Sm 12, 1. 7-10. 13) 

II - Czytanie z Listu św. Pawła  Apostoła do 

Galatów (Ga 2, 16. 19-21) 

Psalm: „Daruj mi, Panie, winę mego grzechu.” 

Ewangelia: Według św. Łukasza (Łk 7, 36 – 8, 3) 

http://www.polishcatholicmission.org/


 

 

Teologia zwykłego zjadacza chleba 
(2 Sam 12,7-10; Gal 2,16.19-21; Łk 7,36-8,3) 

 

Najlepszą wykładnię nauki Jezusa 

o miłości Boga przez człowieka 

przedstawia nam dzisiejsza 

ewangelia. W sposób poglądowy 

Jezus wyjaśnia szemrzącemu 

faryzeuszowi, który zaniedbał w 

stosunku do Niego okazania 

gościnności pana domu, na czym 

ta miłość polega. Oto kobieta 

znana powszechnie ze swego 

jawnogrzesznictwa, wykorzystuje 

być może jedyny w swoim życiu 

moment spotkania z Jezusem, na 

okazanie żalu za swoje grzechy i 

otrzymania od Niego 

odpuszczenia grzechów. 

Zachowuje przy tym wszystkie 

elementy tradycji żydowskiej 

świadczące o jej głębokim 

nawróceniu: oblała nogi Jezusa 

swoimi łzami, wytarła je swoimi 

włosami, następnie namaściła je 

drogocennym olejkiem 

alabastrowym i wciąż całowała. 

To były dokładnie te elementy 

tradycji, które dobrze świadczyły 

o gospodarzu, gdy ten zapraszał 

kogoś ważnego na ucztę do 

swojego domu. Gościowi należało 

obmyć nogi wodą, dać znak 

pokoju i namascić jego głowę 

olejem, by w ten sposób go 

odświerzyć z piaskowego kurzu, 

jaki zawsze był na drodze. To były 

oznaki prawdziwego szacunku dla 

gościa, które faryzeusz w ogóle pominął w przypadku Jezusa. Dialog z gospodarzem i Jego przypowieść o dwóch 

dłużnikach, którym darowano dług: jednemu – mało, drugiemu – dużo, wskazuje jasno, że Bóg wartościuje w 

człowieku miłość, jaką Mu ten okazuje w dowód wdzięczności za wybaczone mu grzechy: im większy grzesznik 

korzystający z Jego przebaczenia, tym większa rodzi się w nim wdzięczna miłość. Taki był właśnie casus 

jawnogrzesznicy (drugiego dłużnika), która wielce umiłowała Jezusa okazując prawdziwy żal za swe grzechy, 

czego niestety nie można powiedzieć o faryzeuszu (pierwszym dłużniku), który jest cały czas zatwardziały w 

swoich grzechach, pokazując że właściwie mało kocha Boga, jesli w o góle Go kocha. Ta przedziwna spowiedź 

jawnogrzesznicy kończy się prawdziwym jej rozgrzeszeniem przez Jezusa, bo Mu uwierzyła i „bardzo umiłowała”. 

Dawid w dzisiejszym pierwszym czytaniu zapowiada ogólną prawdę, że kto się uznaje za grzesznika, ten zawsze 

może liczyć na miłość Boga i wtedy jeszcze bardziej Go miłować. 

        - Ks. Ryszard Groń 

 

                                                                                
 



Kącik Fin ansow y  
 

Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. w maju wynosiła $173.00 Za kościół 

zapłacono $100.00 Dla wszystkich ofiarodawców - Bóg Zapłać! 

 

Przypominamy Państwu, że druga taca na dzisiejszej mszy św. będzie przeznaczona dla 

potrzebujących rodzin z parafii Św. Jana ..... i my chcemy dołączyć do tych pomagających,  

każdy $$$$ się liczy i jest przeznaczony na Food Pantry.  

Za donacje z góry serdecznie dziękujemy, Bóg Zapłać !   
 

         
 

Msze Św. w czasie wakacji 

W miesiącach wakacyjnych- lipcu i sierpniu  msze św. w języku polskim nie odbędą się. 

Następna msza św. - 11go września 2016. 
 

      
 

XXIX Piesza Polonijna Pielgrzymka Maryjna 
13-14 Sierpnia (Sobota i Niedziela) – 

 

XXIX Piesza Polonijna Pielgrzymka Maryjna z Chicago do Sanktuarium Matki Bożej 

Częstochowskiej w 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. Chętnych prosimy 

o zgłoszenia do Zofii Schmidt (372-5794) nie 

później niż do 15 lipca.  

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). 

 

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa !!! 

http://www.pielgrzymka.us/


 
 
 

 

                                                                               

 

W czasie wakacji nie zapominajmy o Bogu 
Nie ma wakacji od Pana Boga 

Na wakacjach chętnie regenerujemy swoje siły, 

wzmacniamy kondycję fizyczną, ale mniej dbamy 

o ożywienie duszy, niekiedy zapominamy o niej. Dla 

wielu ludzi coraz częściej wakacje stają się okazją do 

grzechu i dlatego muszą się oni mocno poprawiać po 

powrocie. Najlepszym sposobem regeneracji ducha jest 

modlitwa i ona wcale nie wymaga rezygnacji z cielesnych 

ćwiczeń i odpoczynku. Czas urlopu i wakacji powinien 

stać się dodatkową możliwością do pogłębienia swojej 

modlitwy i okazją do dłuższej rozmowy z Panem Bogiem 

o swoich sprawach. Nie chodzi jednak o to aby narzucić 

sobie jakiś rozbudowany program na modl              itwę. 

Nie chodzi o mnożenie modlitewnych punktów dnia, ale 

o takie spotkania z Bogiem, które będą przeżywane 

w ciszy serca, w skupieniu, na łonie natury. Każdego dnia można wygospodarować kilkanaście minut na duchowe 

spotkanie i modlitwę z Bogiem. Zwróćmy swoje myśli ku Bogu przemierzając górskie szczyty czy też podczas 

nadmorskich spacerów przy zachodzie słońca. Nie zapominajmy o codziennej modlitwie porannej i wieczornej. 

Pamiętajmy o niedzielnej Mszy św. Ona powinna być "sercem każdej niedzieli", także tej na wczasach i wakacjach. 

Chętnie i często wstępujmy do świątyni, bo duszy potrzebne jest wyciszenie i oderwanie się od gwaru ulicy. 

Zwiedzanie obiektów sakralnych podczas pieszych wędrówek czy wycieczek, to nie tylko obcowanie z Dobrem 

i Pięknym, ale także przeżywanie obecności Bożej.  

Tak przeżywane wakacje sprawią, że wrócimy z nich nie tylko wypoczęci, ale i bardziej szczęśliwi.  

 

 
 

WAKACYJNE  ŻYCZENIA: 

 

Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły wakacje, czas zasłużonego 

odpoczynku po wielu miesiącach cieżkiej pracy. 

Wszystkim uczniom, studentom oraz rodzicom życzymy by 

tegoroczne wakacje były ciepłe i radosne. Niech każdy dzień 

wakacyjnych przygód pozostanie w Waszej pamięci jako dzień,  

o którym można powiedzieć , że to był dobry dzień. 

Odpoczywajcie i nabierajcie sił „ładujcie akumulatory”,  

ale z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.  

Życzymy wszystkim Rodzinom szczęśliwych i bezpiecznych 

wakacyjnych podróży, miłych rodzinnych spotkań oraz dobrego wypoczynku !  

                     PMK 

 
 

 


