
Biuletyn Informacyjny 
Polskiej Misji Katolickiej 
Styczeń (January) 2009, Memphis, TN 

http://www.polskamisjakatolicka.org 

 

Księża:  Kazimierz Abrahamczyk oraz Krzysztof Rusin 
St. John Church, tel: 743-4551       OLPH Church, tel: 754-1204 ext. 303 

 
Intencja dzisiejszej Mszy Św.  

 

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencji Janiny  Dudek, Mamy Marysi Trzaska w rocznicę Jej  

śmierci. Niech odpoczywa w pokoju  wiecznym !  Amen. 

 

Kolędy na dziś:                                    Czytania na dziś: 

Wejście – Pasterze mili coście widzieli #20                      I - Z księgi Samuela 3:3b-10, 19     

Ofiarowanie – W żłobie leży  #27                                     II – Z listu Pawła Apost. do  Koryntian 6-13c-15a, 17-20    

Komunia – Śliczna Panienka Jezusa zrodziła #280  Psalm: 40(39);2 i 4ab, 7-8a, 8b-10    

Dziekczynienie - Przystąpmy do szopy #23  Ewangelia: Wg. Św. Jana  1:35-42    

Zakończenie – Tryumfy Króla Niebieskiego  #24                                       

 

  

Modlitwa do Św. Pawła Apostoła 

Święty Pawle Apostole, który głosiłeś Ewangelię całemu światu, zwróć łaskawe spojrzenie także na nas. 

Wszystkiego spodziewamy się po twoim orędownictwie u Jezusa Boskiego Mistrza i Maryi Królowej 

Apostołów.  

Spraw, o Nauczycielu Narodów, abyśmy żyli wiarą, zbawiali się przez nadzieję, by rządziła nami tylko 

miłość. Wyjednaj nam, o Naczynie Wybrane, uległe odpowiadanie łasce Bożej, aby ona w nas nie 

pozostała bezowocna.  

Spraw, abyśmy coraz lepiej Cię poznawali, kochali i naśladowali; abyśmy byli żywymi członkami 

Kościoła, Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa.  

Wzbudź licznych i świętych apostołów. Niech przejdzie przez świat gorący powiew prawdziwej miłości. 

Spraw, aby wszyscy poznali i uwielbiali Boga i Boskiego Mistrza – Drogę, Prawdę i Życie. 

Ty zaś, Panie Jezu, który wiesz, że nie ufamy naszej niemocy, przez Twoje miłosierdzie spraw, aby nas broniło przed każdą 

przeciwnością potężne wstawiennictwo świętego Pawła, naszego Nauczyciela i Ojca. Amen. 

                                                                                                                   

 
 

Medytacja nad czytaniami na 2 niedzielę zwykłą - roku B 

 

Zakończywszy Okres Bożego Narodzenia, kiedy to zastanawialiśmy się przede wszystkim nad tajemnicami ukrytego życia 

Pana, w obecnym  okresie roku liturgicznego będziemy rozważać lata Jego życia publicznego. Widzimy, jak na początku 

swojej misji Jezus szuka uczniów i powołuje ich do swojej służby, jak to wcześniej czynił Jahwe, o czym mówi nam także 

pierwsze dzisiejsze czytanie mszalne we fragmencie o powołaniu Samuela (por. 1Sam 3:3-10). Ponieważ każdy z nas został 

powołany przez Boga do uczestnictwa w dziele współtworzenia tego świata i czynienia go sobie poddanym, dlatego też 

nasze ciało, które jest mieszkaniem Ducha Świętego, winno być wolne od wszelkiej nieprawości o czym mówi nam dziś św. 

Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian (1 Kor. rozdział 6). 

Dzisiejsza Ewangelia opowiada krótko o osobistym spotkania Jezusa z trzema pierwszymi apostołami. Za nim stali się 

uczniami Chrystusa, byli uczniami Jana Chrzciela. Jan stał z dwoma uczniami, zobaczywszy przechodzącego Pana Jezusa 

wskazując zawołał: „Oto Baranek Boży”. On jest Barankiem Bożym, czyli samą niewinnością. 

 

  

http://www.polskamisjakatolicka.org/
http://www.swietypawel.pl/M/M_ikonografia/d_59-S.Paolo-L.Filocamo.jpg
http://www.swietypawel.pl/M/M_ikonografia/d_59-S.Paolo-L.Filocamo.jpg
http://www.swietypawel.pl/M/M_ikonografia/d_61-S.Paolo-C.Marcantonio.jpg
http://www.swietypawel.pl/M/M_ikonografia/d_61-S.Paolo-C.Marcantonio.jpg
http://www.swietypawel.pl/M/M_ikonografia/d_63-S.Paolo-Vaticano.jpg
http://www.swietypawel.pl/M/M_ikonografia/d_63-S.Paolo-Vaticano.jpg
http://www.swietypawel.pl/M/M_ikonografia/d_65-S.Paolo-M.Grzegorek.jpg


 W taki oto sposób, jako niewinny Baranek Bóg objawia się człowiekowi. W 

Starym Testamencie nie można było zobaczyć oblicza Boga, a w Nowym 

Testamencie jest inaczej. Dokonuje się niesamowita przemiana, bo w Jezusie Bóg 

ukazuje swoje oblicze, swoją twarz. Co więcej jest otwarty na spotkanie, na 

przyjaźń z człowiekiem. Osoba Jezusa i świadectwo Jana spowodowało, że 

uczniowie poszli za nim... chyba najpierw z ciekawości, a potem jakby zwabieni 

pytali o Jego mieszkanie. Poszli, zobaczyli i już pozostali przy Nim. Byli to Jan, 

Andrzej i Szymon, któremu Pan właśnie wtedy zmienił imię na Piotr czyli Kefas, 

Skala, Opoka.  

Kroczenie za Chrystusem, tak wówczas, jak i obecnie, oznacza oddanie Mu 

naszego serca – tego, co w nasnajskrytsze i najgłębsze, oraz samego naszego 

życia. Jest rzeczą oczywistą, że aby iść za Panem, musimy walczyć o 

zachowywanie świętej czystości i nieustanne oczyszczenie serca. Przypomina 

nam o tym św. Paweł w drugim czytaniu (1 Kor. 6, 18-20) – „Strzeżcie się 

rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto 

zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że 

ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od 

Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za [wielką] bowiem cenę 

zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!” Każdy z nas powinien starać się być żywym przykładem wiary w 

Chrystusa i duchowego bogactwa, które noszę w sercu.  

Szczęść Boże – kś. Krzysztof Rusin 

 

                                                                                         Podziękowanie !!! 

Jesteśmy bardzo wdzięczni polskiej i amerykanskiej społeczności za pomoc w zorganizowaniu uroczystości pogrzebowych 

dla Karola. Nasze słowa wdzięczności kierujemy szczególnie ku księżom Kazimierzowi Abrahamczykowi oraz 

Krzysztofowi Rusinowi za odprawienie Mszy Św. w intencji Karola. Dziękujemy za wspaniałą muzykę, piękne kazanie, 

cudowne kwiaty i modlitwy. Dziękujemy również za otrzymane wsparcie, okazane serce oraz wyrazy współczucia od 

przyjaciół, znajomych i tych którzy nas dobrze nie znali a byli z nami w trudnych chwilach. Wygłoszone mowy w kościele 

oraz otrzymane wyrazy współczucia byly dla nas swiadectwem, ze Karol był nie tylko przyjacielem dla swojej rodziny, ale 

rownież stanowił ważną cześć w życiu wielu innych ludzi. Niezmiernie ważne i pomocne były dla nas słowa otuchy, pamięć 

oraz nieustanna pomoc w tak smutnym czasie. Wielkie dzięki i Bóg zapłać. Wasza solidarność z nami dodawała nam siły i 

wiary,  jesteśmy za to bardzo wdzięczni. 

                                                                    Anna, Agata, Magda i Jan Pawł Kamińscy oraz Michael Gavetti                                                      

   

Tłusty czwartek – 20 luty (piątek) 

W piątek, 20 lutego będziemy obchodzić nasz polski „tłusty czwartek”, zakończenie karnawału. Celebrując obchody roku 

Św. Pawła, zapraszamy na godz. 19:00 do przykościelnej sali „St. Jude hall” (kościół St. John, Lamar) do wspólnego 

obejrzenia filmu o Św. Pawle apostole. PMK zapewnia na tę okazję świeże domowego wypieku pączki i faworki. 

 

Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na Pasterce  oraz  mszy  w Boże Narodzenie razem $1,142.00,  na pomoc seminarzystom zebrano $221, za 

użytkowanie kościoła zapłacono $200. 

Informujemy, że dla Państwa wygody na stoliku przy wejściu do kościoła znajdują się koperty (1-zaadresowane  na Polską 

Misję Katolicką, 2-na pomoc polskim seminarzystom).  

 

                                                                                  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. Pamietajmy, 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 albo Krzysztofa. 

 

 

Dziękujemy Mike !!! 

W imieniu księży Krzysztofa  i Kazimierza oraz całej społeczności Polskiej Misji Katolickiej (a szczególnie chóru PMK) 

pragniemy bardzo serdecznie podziękować Mikowi Meeks za bezinteresowną i bezpłatną pomoc naszemu kościołowi w 

uświetnieniu oprawy muzycznej naszych polskich mszy św. Za poświecony czas, poradę i wsparcie serdeczne Bóg zapłać !!! 

 



Msze Św. na nadchodzące miesiące 2009 roku 

 

Luty Marzec 

W każdą sobotę „Gorzkie Żale”  

Kwiecień 

Obchody 20-lecia PMK 

Maj 

 

14 

 

 

14 

 

11- Święconka 

12- Wielkanoc 

 

 

23  

 
 

 

The Polish Catholic Mission 

& 

St. Ann Catholic Church   

 
     

Help Bring Deacon Jacek Kowal's Mother To The U.S. 

For His Graduation, Ordination and First Mass  

 

 In June, 2009, our second Polish seminarian, Jacek Kowal, will be ordained 

a priest for the Memphis Diocese.  Jacek has been serving during the 

summers and other vacations at St. Ann Church in Bartlett.  He will graduate 

from the SS. Cyril & Methodius Seminary in Orchard Lake, Michigan after a 

long course of study. He will be ordained a priest and begin his career with 

his First Mass at St. Ann. 

Jacek was raised in Stalowa Wola, Poland by his mother, Elizabeth. Jacek's Mom has 

sacrificed for years to raise Jacek and give him a good home and education. He chose to move 

to the United States to finish his education and to serve the Lord as a priest. Like any mother 

who takes great pride in their children's accomplishments, Elizabeth Kowal wants to be here 

with her son for this great event in his life. Unfortunately, she can not afford costs for airfare 

and other expenses to travel from Poland.  That is where you come in! 

Please Join St. Ann Catholic Church of Bartlett and the Polish Catholic Mission at a 

Polish Dinner and Polka Dance 

Saturday, January 31, 2009 at 6:30 pm. in Madonna Hall 

Admission: We are requesting a "minimum" donation of $20 per person 

Featuring authentic Polish cuisine and dancing 

You can reserve your space now, by calling the St. Ann parish office at (901)373-6011 or 

mailing your check to 6529 Stage Road.  Checks should be made payable to St. Ann and 

include “Polish Dinner” on the Memo Line. 

SPACES WILL NOT BE AVAILABLE AT THE DOOR 

Remember, this is to bring Jacek's mother to the US so she can witness her son's graduation, 

ordination, and First Mass. So please be generous. 

   

  

 
 



POLSKA  MISJA KATOLICKA - ROZLICZENIE FINANSOWE ROK 2008 

              

STAN KONTA  02/15/08   $2,568.89        

              

PRZYCHODY:           

  Feb-08   $116.00        

  March-08   $639.00        

  Apr-08   $200.00        

  May-08   $251.00        

  June-08   $256.00        

  July-08   $239.00        

  Sep-08   $347.00        

  Oct-08   $319.00        

  Nov-08   $245.00        

  Dec-08   $1,142.00        

              

RAZEM DATKI NA MSZE SW. $3,754.00        

              

FUNDUSZ -SEMINARZYŚCI $366.00        

DODATKOWE DOTACJE $776.00        

FUNDUSZ NA BILET (Jacek K.) $100.00        

              

RAZEM INNE $1,242.00        

          $7,564.89    

              

WYDATKI             

Polish American Society  ( oddane przy podziale  majątku Misji) 
 

($1,174.00) 
    

              

  Koszty Mszy (Kościół, księża, kwiaty, świece etc.) 
 

($2,279.03)     

  Znaczki , biuletyny,kronika  ($148.00)     

  Zakup (nowe półki, expres do kawy)  ($337.95)     

  Misc( napoje, kawa, lunch na diakonat, piknik oraz inne )  ($843.84)     

  Diecezja Memphis  ($293.00)     

  Pan Z Wami (1/2)  ($235.94)     

  Datek dla Rodzin 
 

($1,000.00)     

  Mikołaj  ($319.00)     

              

RAZEM  WYDATKI   
 

($6,630.76)     

              

STAN KONTA 01/01/09   $934.13    

              

Inne (papierowe ręczniki, serwetki , plastikowe sztuce, nakrycia na stoły, mleko, etc.) 

              

BALANS NA 02/15/08   $6,221.05      

              

Polish American Society  ( oddane przy podziale  majatku Misji) - Lokata złożona na 
CD, do rozwiązania bez kary w lutym  2009 

 
($3,110.53)     

Dochód (intrest)     $63.78      

Balans na dzień  01/09/09   $3,174.31      

              

RAZEM    $4,108.44    

              

Zapytania w sprawie informacji finansowych prosimy kierować do Teresy Rudnickiej , tel. # 377-1505  

 


