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Księża:  Kazimierz Abrahamczyk,     Krzysztof Rusin,             Jacek Kowal 
                  St. John Church, tel: 743-4551        OLPH Church, tel: 754-1204 ext. 303      St. Ann Church, tel: 373-6011  

 
Intencja dzisiejszej Mszy Św.  

 

1). Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencji dzieci i młodzieży jak również nauczycieli 

rozpoczynajcych nowy rok szkolny 2009/10.  

 

2). Za Mamę Zbyszka  - Władysławę  Gruszczyńską w 25 rocznicę śmierci oraz za Mamę Zofii 

Gruszczyńskiej  -  Stanisławę  Kuźma - w  3 rocznię śmierci. 
 

 

Pieśni na dziś:                                    Czytania na dziś: 

Wejście – Gdy szukasz Boga   #130                I - Z księgi Proroka Izajasza 50:5-9a    

Ofiarowanie – Przyjdź Duchu (tekst)                              II – Z listu św. Jakuba Apost. 2:14-18 

Komunia – Idzie mój Pan (tekst)                    Psalm: 116A(114)    

Dziękczynienie – Kiedy w jasną (tekst)                          Ewangelia: Wg. Św. Marka  8:27-35 

Zakończenie – Kiedyś o Jezu  #76       

  

Joanna - Ostatnie Pożegnanie 

 

W piątek 28 sierpnia w Węgrcach Wielkich koło Wieliczki odprawiona została Msza św. 

pogrzebowa za duszę św. pamięci Joanny Kornaś z konduktem pogrzebowym i 

obrzędami  na cementarzu parafialnym. Pan Feliks Kornaś wraz z całą rodziną jest bardzo 

wdzięczny iż ks. Krzysztof Rusin, który był w tym czasie na wakacjach w domu 

rodzinnym mógł oddać ostatnią posługę zmarłej Joannie. Pan Feliks wraz z rodziną 

poprosił ks. Krzysztofa, aby podziękować wszystkim członkom Polskiej Misji Katolickiej 

w Memphis za pamięć i słowa otuchy wypowiedziane w imieniu członków Polskiej Misji 

Katolickiej w kościele i na cmentarzu przez ks. Krzysztofa oraz za kwiaty złożone na 

grobie Pani Joanny, symbol miłości, wdzięczności i łączności członków Polskiej Misji ze 

 Zmarłą Joanną i Jej Rodziną.       

      Śpiewała piosenki małe, 

      Wiecznemu Bogu na chwałę, 

                   Jego Świętym i Aniołom, 

                                                                                                                      Na pamiątkę przyjaciołom. 
                                                                                                                                                     K. Proniewska 

        

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

W pierwszym czytaniu z księgi proroka Izajasza, Izajasz kieruje słowa pociechy do 

ludzi napełnionych strachem. Bóg przychodzi z darem uleczenia i życia. Każdy jest w 

stanie przetrwać wszystkie przeciwności 

jeśli uwierzy, że Bóg jest rzeczywiście z 

nim. 

 

W drugim czytaniu z Listu św. Jakuba 

słyszymy iż wiara bez uczynków jest martwa. Prawdziwa wiara pozwala 

na uczynki miłości, prawdziwej wiary nie można odłączyć od miłości, 

którą wyrażamy na codzień w tym co robimy. 

  

http://www.polskamisjakatolicka.org/


 

 

W ewangelii wg. Św. Marka, Piotr wyznaje, że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem; jednak także i Piotr nie ma w tym 

czasie pełnego zrozumienia kim rzeczywiście jest Jezus – dowodem na to jest jego (Piotra) postępowanie w dalszej 

części ewangelii.  

 

W poczekalni szpitala, pwena osoba uważająca się za bardzo ważna w swoim 

mniemaniu, zaczęła się niecierpliwić. Nie mogąc już czekać dłużej zaczęła 

natarczywie domagać się przyjęcia przez lekarza. Czy wiecie kim jestem? – 

krzyczł mężczyzna. Pielęgniarka w izbie przyjęć przycisnęła guzik mikrofonu i 

zapytała tam obecnych innych pacjentów: przepraszam państwa ale mam tutaj 

pana który nie wie kim jest. Czy mógłyby ktoś mu pomóc znaleźć odpowiedz 

na to pytanie??? Dziękuje. Jeśli ktoś z nas zadałby podobne pytanie swoim 

znajomym, przyjaciołom czy bliskim z rodziny, co oni by mi odpowiedzieli???  

Czy wzięliby mnie za nie wiadomo kogo, ważnego w moim mniemaniu, czy 

może za umysłowo chorego? Myślę, że zadziwiająco różne byłyby tu 

odpowiedzi.  Jednak odpowiedź na pytanie, kim jest dla mnie Jezus Chrystus, 

jest stokroć razy ważniejsza ponieważ to właśnie od niej zależy moje życie i przeznaczenie. Twoje i moje wyznanie 

wiary w Chrystusa jest sprawą na wagę życia lub śmierci. 

Szczęść Boże! – ks. Krzysztof Rusin 

 
                                                                    

Podziękowanie !!!  

 

            Drodzy Moi Przyjaciele !!!! 

            W imieniu swoim i całej mojej rodziny chciałbym bardzo serdecznie podziekować 

wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania uroczystości 

moich Święceń Kapłańskich i Mszy Prymicyjnej oraz zaopiekowali się moją Mamą podczas 

jej pobytu w Stanach Zjednoczonych. Za wszelką pomoc i modlitwę składam serdeczne “Bóg 

Zapłać”. Wiem, że słowa nie są w stanie wyrazić całej mojej wdzięczności jaką jestem Wam 

winien. Nie sposob jest też wymienić tutaj każdego z osobna tak by nikt nie został pominięty 

dlatego dziękuje wszystkim razem i każdemu z osobna za najmniejszą nawet pomoc w tym 

tak ważnym dla mnie momencie życia.  

Zapewniam o mojej nieustannej modlitwie w intencji Waszej i Waszych Rodzin.                                                                                                         

                                                                Z wyrazami głębokiego szacunku i wdzięczności.   

                                                                                                         Ksiądz Jacek Kowal 

 

Obiad po polsku  - 26
 
 września w OLPH

                                                                                                 

 

Polska Misja Katolicja organizuje oraz zaprasza chętnych (do uczestnictwa i 

pomocy) - na typowy polski obiad wraz z krótką informacją na temat Polski i 

polskich tradycji w sobotę, 26 września, o 18:30. Zapraszamy do uczestnictwa ! 

            

Gdzie:  Sala Św. Katarzyny w kościele Our Lady of Perpetual Help Church, 8151 

Poplar Ave., Germantown, TN 38138 

 

Kiedy: Sobota, 26 września, godz. 18:30 

 

Bilety: W celu zrobienia rezerwacji prosimy dwonić: (901) 743-4551, lub wysłać czek na adres:  St. John Catholic 

Church, 2742 Lamar Ave., Memphis, TN 38114.  Zgłoszenia przyjmuje również Zofia Schmidt (tel. 372-5794). 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 września. 

 

 



Ceny biletów: 

Dorośli -$20 

Dzieci(do12 lat) - $10 

Dzieci poniżej 5 lat – bezpłatnie                                                     

                                                        

21 listopada (sobota)- Koncert - Św. Cecylii 

W dniu patronki muzyków, w listopadzie, odbędzie się polsko-angielska msza św. oraz 

koncert. Jak w roku ubiegłym zapraszamy wszystkich muzyków do wzięcia udziału w koncercie.  Serdecznie 

zapraszamy ! 

Kącik Finansowy 

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 lub Krzysztofa. 

 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2009 roku 
 

Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

 

12 - msza św. 

 

26-obiad w OLPH 

17– msza św. 
Możliwe, że msza św. 

w tym miesiącu odbędzie 

się 18go w niedziele – 

dokładnie powiadomimy. 

 

1 - msza św. 

 

21- św. Cecylii 

6- Mikołaj dla najmłodszych 

 

24-Pasterka 

 

25-BN-msza św. 

 

 

 

Witamy ks. Jacka na stałe w Polskiej Misji Katolickiej ! 

 
 

         
 

 

http://www.polishcatholicmission.org/web/gallery/2009/jacek-thanksgiving-mass-poland/index.html
http://www.polishcatholicmission.org/web/gallery/2009/jacek-thanksgiving-mass-poland/index.html


                     
 

                    
 

 

 

http://www.polishcatholicmission.org/web/gallery/2009/jacek-thanksgiving-mass-poland/index.html
http://www.polishcatholicmission.org/web/gallery/2009/jacek-thanksgiving-mass-poland/index.html
http://www.polishcatholicmission.org/web/gallery/2009/jacek-ordination-2009/index.html
http://www.polishcatholicmission.org/web/gallery/2009/jacek-dinner-june2009/index.html
http://www.polishcatholicmission.org/web/gallery/2009/jacek-firstmass-2009/index.html
http://www.polishcatholicmission.org/web/gallery/2009/jacek-firstmass-2009/index.html

