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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 Krzysztofa Denkiewicza i Jego Mamy Genowefy oraz za 

Tatę, Antoniego Denkiewicza.   

 

Pieśni na dziś:                                  Czytania na dziś: 

Wejście – Chwalcie Ląki umajone (#87)                      I - Z dziejów Apostolskich 9:26-31    

Ofiarowanie – Cześć Maryi (#88)                                     II – Z listu sw. Jana Apost. do  Koryntian 3:18-24  

Komunia – Idźmy tulmy się (#91)   Psalm: 22(21):26b-27, 28 i 30ab, 30c i 31 a i 32ab 

Dziękczynienie – Królowej Anielskiej (#94)                    Ewangelia: Wg. Św. Jana  15:1-8 

Zakończenie – Zdrowaś Maryja (#108)   

 

 

 

Modlitwa 

Królowo Polski! 

Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach 

Królowanie syna Twojego Jezusza Chrystusa, 

Bronić czci imienia Bożego, 

Wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii 

I miłości ku Tobie, 

Strzec prawa Bożego, 

Obyczajów chrześcijańskich i Ojczystych.... 

(Czesław Miłosz) 
 

 

 

 

Dzisiejsze czytania: Dz 9,26-31; Ps 22,26-28.30-32; 1 J 3,18-24; J 15,4.5b; J 15,1-8 

W pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich, dowiadujemy się o trudnościach i obawach pierwszych chrześcijan, 

dlaczego, ponieważ Szaweł (Paweł) znany był tamtejszej wspólnocie z okresu przed nawróceniem, nie dowierzali oni iż 

człowiek potrafi tak bardzo się zmienić w swoim postępowaniu i poglądach! Dzięki Barnabie zostaje On jednak przyjęty 

przez wspólnotę Jerozolimską. 

Cel Pierwszego Listu Św. Jana jest dla nas bardo jasny, został on nakreślony przez samego autora w piątym rozdziale tegoż 

listu (1J 5,13 Napisałem to wam, wierzącym w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne.) Odczytany 

dzisiaj wątek pochodzi z dłuższego fragmentu mówiącego o przykazaniu miłości. Realizacja przykazania miłości jest 

najważniejszym zadaniem w życiu każdego chrześcijanina. Tak jak Chrystus, tak i my powinniśmy miłować nie tylko 

słowem ale przede wszystkim czynem poświadczającym nasza wiarę w to co zostało nam przekazane przez Chrystusa.  

Miłość zawsze poznaje się po czynach. 

W dzisiejszej Ewangelii znajdujemy dobrze man wszystkim znany obraz winnego krzewu, którym jest sam Jezus, i latorośli, 

króre aby wydać oczekiwane owoce muszą trwać w winnym krzewie z którego czerpią potrzebne do tego soki. I my aby 
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przynosieć dobre owoce, każdego dnia musimy trwać i czerpać siły karmiąc się łaskami pochodzącymi od Boga. Bóg nie 

skąpi nam ich nigdy, jest szczodry w ich rozdawaniu.  

„Każdy chrześcijanin wezwany jest, aby dobrymi czynami potwierdzać wyznawaną wiarę. Jeżeli przez wiarę i chrzest 

jesteśmy zanurzeni w Chrystusie, to życiodajna łaska nie tylko ożywia nasze dusze, ale przez nas daje także życie innym. 

Świętość promieniuje i inspiruje do dobrego życia. Może się jednak zdarzyć, że nie żyjemy wiarą i zamykamy się na łaskę 

Bożą. Wtedy jesteśmy we wspólnocie Kościoła tylko ciałem, a nie duchem. Trwamy w Chrystusie, ale jak uschła latorośl, 

która utraciła życie i rzuca na innych cień śmierci.” -   (O. Jakub Kruczek OP, „Oremus” kwiecień/maj 2003, s. 120 

                                             Przygotowł: Fr. Krzysztof Rusin 

  

- Obchody 20stej Rocznicy Polskiej Misji Katolickiej - 

Dziękujemy z głębi serca wszystkim osobom które tak licznie okazały wsparcie dla Polskiej Misji Katolickiej i jej 

obchodów 20 lecia istnienia. Dziękujemy  Biskupowi Diecezji Memphis,  J. Terry Steib, S.V.D. za uświetnienie tej 

uroczystości swoją obecnością, a tym samym podkreślenie długoletniej przynależności naszej polskiej katolickiej wspólnoty 

do Diecezji w Memphis. Dziękujemy ks. Bronisławowi Socha, reprezentującego zakon Karmelitów Bosych w Munster, IN. 

za poświęcony czas i przyjazd. Dziękujemy także Państwu Barbarze i Januszowi Walkowc jak rownież wszystkim innym 

przyjezdnym i miejscowym gościom. Nasze obchody były bardzo dużym sukcesem !!!  

 

Otrzymaliśmy również miłą korespondencje od Państwa Wandy i Janusza Komorów oraz Barbary Rybińskiej, które 

zamieszczamy poniżej. 

 

Kochani Rodacy w Memphis!                                                                                       Atlanta, 6 kwietnia 2009 roku 

 

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie na uroczystości obchodu 20 lecia Polskiej Misji Katolickiej w Memphis. Z żalem 

zawiadamiamy, że ze względu na napięty harmonogram uroczystości Wielkiego Tygodnia w polskich kościołach w Atlancie 

nie będziemy mogli wziąć udziału. Od dwóch miesięcy mamy nowego polskiego księdza, który zwłaszcza w początkach 

swej działalności bardzo liczy na naszą pomoc, a my nie chcielibyśmy go zawieść. Ja nadal jestem tu głównym organistą 

mającym najwięcej praktyki i najdłuższy staż, Wanda zaś jedną z trzech kantorek. 

 

Polska Misja Katolicka w Memphis powstała dzięki naszej inicjatywie, ale przede wszystkim z woli Bożej i dzięki pracy 

wielu osób. Może na początku była to mała grupa zapaleńców. Z biegiem czasu jednak prawie wszyscy w większym lub 

mniejszym zakresie poświęcili się i wiele swojego czasu by Misja istniała. Cieszy nas to niezmiernie. Sami z podziwem 

patrzyliśmy wielokrotnie, jak dużo ludzie potrafią z siebie dać dla większej chwały Bożej. Po przeprowadzce do Atlanty 

nadal mile zaskoczeni byliśmy kolejnymi waszymi osiągnięciami i wielokrotnie w rozmowach ze znajomymi stawialiśmy 

Was za przykład zaangażowania i pracowitości. Życzylibyśmy sobie by tutejszą Polonię udało się w zmobilizować w takim 

stopniu, jak to się stało w Memphis. Niewątpliwym waszym sukcesem było uzyskanie polskiego księdza na stałe. W 

obecnych czasach, gdy jest coraz mniej powołań kapłańskich wielkim komfortem jest mieć możliwość łatwego dostępu do 

mszy w ojczystym języku. Chciałbym, byśmy o tym nie zapominali i wspomagali polskich księży, na ile to jest tylko 

możliwe. 

Życzymy Polakom w Memphis, by Polska Misja Katolicka była organizacją, która jest im potrzebna, przydatna, by pragnęli 

być jej członkami, pracować dla niej i ją wspomagać, zaś owoce, które w ten sposób powstaną były miłe Bogu. 

Janusz  i Wanda Komor 

 

 



 
 

Wszystkiego najlepszego z okazji zbliżajacych się Świąt Wielkiej Nocy dla Ciebie, i dla całej Rodziny. 

Przy tej okazji chciałabym też przekazać życzenia dla memphisowskiej Polonii. Proszę o przekazanie. 

 

Bardzo dziekuję za zaproszenie ale świętować będziemy w Chicago. 

Jednakże z tej jakże uroczystej okazji chciałabym złożyć Polskiej Misji Katolickiej życzenia dalszego rozkwitu, długoletniej 

działalności wśród Polonii oraz samych sukcesów z Bożą pomocą.  

Barbara Rybiński z Rodziną.   

 

 

Nabożeństwo Majowe - May 30, kościół St. John 

Maj - dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku - to w Kościele okres szczególnej czci Matki 

Bożej. Szczególnie w Polsce gromadzimy się wieczorami w kościołach, przy grotach, 

kapliczkach i figurach przydrożnych. Pierwsze nabożeństwa majowe zaczęto odprawiać w 

Polsce w połowie XIX wieku w Płocku, Toruniu, Nowym Sączu i Krakowie, a od 1852 r. - 

uroczyście w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Gromadzenie się i śpiewanie pieśni 

na cześć Matki Bożej było znane już na Wschodzie w V wieku. 

Zapraszamy Państwa do polsko-angielskiego nabożeństwa 30 maja, o godz. 16:30 w 

kościele St. John (ul. Lamar). 

 

Święcenia Jacka Kowala i pierwsza msza ks. Kowala 

Dnia 6 czerwca, o godz. 11:00 w Katedrze przy ul. 1695 Central Ave. odbędzie się 

uroczysta msza odprawiana przez  Biskupa Diecezji Memphis,  J. Terrego Steib oraz 

święcenia kapłańskie diakona Jacka Kowala. Następnego dnia w niedzielę, 7go czerwca o 

godz. 11:30 w kościele St. Ann, Bartlett (ul. 6529 Stage Rd.) ks. Jacek Kowal odprawi 

pierwszą mszę św. Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tych doniosłych uroczystościach. Po każdej z nich 

odbędzie się okolicznościowe przyjęcie oraz błogosławieństwa udzielane poprzez świeżo wyświęconego księdza Kowala. 

 



Uroczystość Najświększego Ciała i Krwi Chrystusa -  Boże Ciało – 14 czerwca 

„Szczególnie doniosłym, tradycyjnym wyrazem ludowej pobożności eucharystycznej są procesje z Najświętszym 

Sakramentem (…). Są one niezwykle wymownym świadectwem prawdy, że Pan Jezus, ukrzyżowany i zmartwychwstały, 

nadal idzie po drogach świata i przez tę swoją „wędrowną” obecność przewodzi pielgrzymce kolejnych pokoleń 

chrześcijan: umacnia wiarę, nadzieję i miłość; pociesza w utrapieniach; podtrzymuje w dążeniu do sprawiedliwości i 

pokoju". (Jan Paweł II, Anioł Pański, 14.06.1998).  

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w uroczystościach Bożego Ciała wraz ze wspólnotą koreańską w niedzielę, 14 

czerwca 2009 o godz. 10:30 rano w Domu Koreańskim -10569 Collierville Road w Collierville, TN 38017. 

Bezpośrednio po mszy zapraszamy na wsplny polsko-koreański piknik (lunch). Prosimy o przyniesienie przekąsek i 

deserów na wspólny stół. Serdecznie zapraszamy!  

Polska msza św. w lipcu 

Nasza lipcowa polska msza św. odbędzie się jak zawsze w drugą sobotę miesiąca, 11 lipca o godz. 18:00 w 

kościele St. John (ul. Lamar). Wszystkich serdecznie zapraszamy i zachęcamy do uczestnictwa ! 
 

Dziękujemy Jurek !!!!! 

W imieniu całej Polskiej Misji Katolickiej, a w szczególności w imieniu księży Kazimierza i Krzysztofa pragniemy Tobie 

Jurku bardzo serdecznie podziękować za pracę, poświęcenie oraz finansową darowiznę na rzecz naszej organizacji w postaci 

przepięknych wyrożnień które zostały wręczone w czasie Święconki poprzez Biskupa Steib. Jesteśmy Ci ogromie wdzięczni 

i zobowiązani – Dziękujemy !!!! 

Dziękuję!!! 

Dziękuję Ci za miłość prędką bez namysłu  

za to, że nie jest całym człowiek pojedynczy  

za oczy nagle bliskie i niebezimienne         

za głos niedawno obcy a teraz znajomy  

za to, że nie ma czasu by pisać list krótki  

więc dlatego się pisze same tylko długie  

choć pisanie jest po to by szkodzić piszącym  

a miłość wciąż niezręcznym mijaniem się ludzi  

że nie można Cię zabić w obronie człowieka  

 

Dziękuję Ci za tyle bólu żeby sprawdzic siebie  

za wszystko co nie ważne najważniejsze  

za pytania tak wielkie że już nieruchome 

ks Jan Twardowski 

Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na  naszej ostatniej mszy Wielkanocnej w kwietniu - $1,108.00. Wydatki zwiazane ze świętami oraz 

obchodami 20 lecia  wraz z  użytkowaniem kościoła wyniosły $1,835. 

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. 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2009 roku 
Maj Czerwiec  Lipiec Sierpień Wrzesień Październik 

9 - msza & piknik 

30- Nabożeństwo 

majowe 

6 – święcenia kapłańskie 

7- ks. Jacek, pierwsza msza św. 

14 – Boże Ciało- msza & procesja 

 

11- msza 

8- msza 

22-Matki Boskiej 

12 - msza 

26 - film 

 

17-msza 

 



 

  
 

       

  
 

 

 

     


