Biuletyn Informacyjny
Polskiej Misji Katolickiej
9 Września (September), 2018-Memphis, TN

23 niedziela zwykła, Rok B
http://www.polskamisjakatolicka.org
Ks. Jacek Kowal

Ks. Robert Szczechura

Church of Incarnation, tel: (901) 853-7468

Church of Nativity, tel: (901) 373-1261

Intencje dzisiejszej Mszy św.

Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze):
Wejście: Jeden jest tylko Pan #532
Ofiarowanie: Com przyrzekł Bogu #515
Komunia: Panie Pragnienia ludzkich serc #120
Dziękczynienie: Nie umiem dziękować Ci #105
Wyjście: Gdy szukasz Boga # 907

Czytania na dziś:
I- Czyt. z Księgi Proroka Izajasza (35:4-7a)
II- Czytanie z Listu św. Jakuba Apostoła (2:1-5)
Ps. Ref: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę
swego.
Ewangelia: Według św. Marka (Mk 7:31-37)

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w poniższych
intencjach:
- Za duszę ŚP. Pawła Bis, w 2gą rocznicę Jego
śmierci.
- Za ŚP. Stanisławę Kuźma,
mamę Zosi Gruszczyńskiej w 12
rocznicę śmierci.

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój
Syn zwyciężył śmierć i wstąpił
do nieba, daj Twoim zmarłym
sługom udział w Jego
zwycięstwie nad śmiercią, aby
mogli na wieki oglądać Ciebie,
swojego Stwórcę i Odkupiciela.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pan...przywraca wzrok
ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych,
Pan kocha
sprawiedliwych,
Pan... strzeże
przybyszów...
Effatha! - Otwórz się!
We fragmencie ewangelii dziś odczytanym Jezus ucieka się do znaku, nie tyle magicznego co symbolicznego. Dotąd
zwykle wystarczało słowo; tym razem bierze na osobność tego, którego miał uzdrowić. Palce w uszy, a ślina na język!
Dopiero teraz następuje słowo. Nie wiemy dlaczego taką kolejność zastosował. Nie wiemy dlaczego to uczynił. I pewnie
nie dowiemy się nigdy. Natomiast możemy być pewni, że nie chodziło o żadną magię, natomiast gesty prowadziły do
słowa. Ważnego i wielkiego. Effatha! Otwórz się.
Rozkazał Bóg, a może lepiej się wyrażając – powiedział. I będzie nam tu pobrzmiewało owo początkowe: stań się! I stało
się światło, i ziemia, i wszystko, aż do człowieka, gdzie Bóg – mówiąc po ludzku – musiał się bardziej zaangażować. Co
powiemy? Magia! Nie, to tylko nieporadność ludzkiego języka. Niemniej musimy w swej nieporadności próbować coś dla
siebie wziąć z tego, co słyszymy i widzimy oczami wyobraźni czytając ten opis ewangeliczny.
Otwórz się! Najpierw na Boże Słowo, bo ono ma moc przemieniać nasze myślenie oraz postępowanie. Nie ma tu niczego
magicznego ani automatycznego. Potrzeba naszego zaangażowania, współpracy, czasem takiego właśnie „oddalenia się”
od tłumu, od tego co nas otacza. Potrzeba wyłączyć telewizor, wyłączyć komputer i komórkę. Pójść osobno – sam na sam z
przemawiającym Bogiem. Pobrzmiewa tu to, co usłyszał św. Augustyn – bierz i czytaj!

Nie od rzeczy będzie zatem zastanawianie się nad tym co czytam. Czym karmię mój umysł i serce. Czy jest to coś
wartościowego, czy to tylko internetowe ploteczki. Z obfitości serca mówią usta – powiada Pismo św. (Mt 12,34) Innymi
słowy ku czemu nadstawiam ucha, na jakie dźwięki mam wyczulony słuch? Czy jest to tylko szelest pieniędzy czy też
świętych stronic?
Otwórz się! Na swojego męża, żonę. Może już od dawna jest swoiste zamknięcie, zablokowanie. Bo niby wiesz dokładnie,
co on/ona powie, jak zareaguje i uważasz, że nie ma sensu próbować raz jeszcze. W ten sposób stajesz się poniekąd owym
przewrotnym sędzią z listu św. Jakuba.
Otwórz się! Na swoje dziecko, które może nie jest takie jak sobie wymarzyłeś i teraz nie potrafisz do końca zaakceptować
jego braków, nieposłuszeństwa, krnąbrności. Może za bardzo chcesz je uczynić na swój obraz i podobieństwo, a ono ma
być tak naprawdę dzieckiem Bożym, wszak na Jego obraz stworzone.
Otwórz się! Na swojego szefa, przełożonego. Może on nie jest aż takim despotą, takim tyranem i człowiekiem bez serca
jak go opisują inni, a sam w to uwierzyłeś krzywdząc przy okazji.
Otwórz się! Na swojego podwładnego, który może nie jest aż takim leniem i ignorantem za jakiego go zwykłeś uważać.
On też ma swoją godność, on ma też swoja rodzinę z którą chciałby pobyć, a ty zmuszasz go do poświęcania coraz więcej
czasu dla dobra „firmy”.
Otwórz się!Na swoich parafian, na młodzież i dzieci. Daj siebie starszym i schorowanym. Otwórz się na tych, co chcą
skorzystać z sakramentu pojednania, bo to z kolei otwiera ich na Chrystusa i umożliwia spotkanie z Nim w Komunii św.
Każdy z nas niech tak się stara być tym prawdziwym misjonarzem, który potrafi nie tylko wykonać zewnętrzny ryt, ale
potrafi też pokazać wewnętrzną treść. Wówczas nasze gromadzenie się na liturgii będzie takim odchodzeniem na bok,
oddalaniem się od zgiełku świata ale z Jezusem u boku, by on wciąż uzdrawiać mógł nasze uszy, nasze oczy, nasz język i
serce. Wówczas nasze życie będzie tą „pieśnią nową” na chwałę i cześć Baranka. Amen.

O. Marian Krakowski CSsR

Nowy Kościół Ks. Kazimierza
Od 1go lipca Ks. Kazimierz rozpoczął pracę w All Souls Catholic Church w South San Francisco, California
Address: 315 Walnut Ave, South San Francisco, CA 94080 (zdjęcia poniżej). Ksiądz Kazimierz przekazuje
wszystkim bardzo serdeczne pozdrowienia !

Następna Msza Św. w Październiku
W miesiącu październiku, msza św. odbędzie się jak zwykle w drugą niedzielę miesiąca, 14 października o godz.
12:30 w kościele Nativity. – bardzo serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

Kącik Finansowy
Ofiara zebrana na każdej mszy św. pomaga nam w utrzymaniu PMK oraz naszych spotkań – zakupie kawy,
napojow, obrusow, sztućców, talerzyków itp. Comiesięczna opłata za kościół wynosi $100.00. Serdecznie
dziekujemy wszystkim ofiarodawcom - Bóg Zapłać!

Powrót do Szkoły
Wszystkim naszym milusińskim - uczniom i studentom życzymy dobrego roku
szkolnego 2018/19. Dużo radości, nowych przyjaźni i wielu ciekawych przeżyć.
Starszym uczniom i studentom życzymy pomyślności i dobrych wyników w
nauczaniu!

OGŁOSZENIA
Potrzebujemy Pomocy
W imieniu Ksiedza oraz Rady PMK zwracamy się do was o waszą pomoc. Wiemy wszyscy, że przyjemnie jest
przyjść na mszę, piknik, spotkanie z ludźmi których nie widzimy tak bardzo często, porozmawiać w ojczystym
języku....ale nie zapominajmy że ktoś to musi wszystko przygotować, poskładać w całość....Jak wiemy jest nas
coraz mniej, część z takich czy innych powodów przenosi się do innych miejscowości, lub wraca do Polski.
Prosimy szczególnie młodych o aktywne włączenie się do pomocy, potrzebujemy:
 Lektorów do czytania liturgii
 Szafarzy Komunii Św.
 Członków chóru
 Członków Rady PMK
 Oraz ludzi z dobrymi pomysłami
Prosimy serdecznie o wasze zgłoszenia do Zofii Schmidt lub innych członków Rady. Dziękujemy !
„Boża miłość nie nakłada na nas ciężarów, których nie moglibyśmy unieść, ani nie stawia nam wymagań,
którym nie moglibyśmy sprostać, jeśli wzywa, przychodzi z konieczną pomocą".
Jan Paweł II, 2004

Pragniemy w imieniu wszystkich czonków Polskiej Misji Katolickiej w Memphis podziękować Ks. Robertowi
za wyrażenie zgody na oficjalną opiekę nad naszą Polską Wspólnotą Katolicką. Dziękujemy ks. Jackowi,
ks. Krzysztofowi oraz innym polskim księżom za dotchczasową opiekę i prosimy o jej kontynuację.
Bóg Zapłać!

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2018 roku (w j. polskim)
Październik
14 – Msza Św. (12:30)

Listopad
1 - Kościół Incarnation (19:00)
11 – Msza Św. (12:30)

Grudzień
9 – Msza Św. (12:30) & Mikołaj
25- Msza Św. (9:00 rano)

Przypominamy państwu o konieczności wpisu na listę e-mailową PMK, na stronie Internetowej PMK w celu
otrzymywania informacji o mszach i innych wydarzeniach. Prosimy rownież o uaktualnienie adresów
pocztowych i telefonów. Dziekujemy !

