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Księża:  Kazimierz Abrahamczyk,       Krzysztof Rusin,                      Jacek Kowal 
                  St. John Church, tel: 743-4551          IC Church, tel:  435-5342                  St. Ann Church, tel: 373-6011  

 
  Intencje dzisiejszej Mszy Św.  

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencjach ŚP: 

 - Adolfa Rudnickiego (Tatę Janusza), Tadeusza Kareckiego (brata Teresy Rudnickiej)  

 - oraz Alberta Abrahamczyka, Tatę ks. Kazimierza 
 

Ojcze Niebieski, objawiłeś się nam jako Bóg miłosierny, litościwy, wierny i przebaczający. Okazujesz 

swoje miłosierdzie, ilekroć o nie prosimy przez pośrednictwo Twojego Syna Jezusa Chrystusa. W rocznicę 

śmierci, polecam Ci, dobry Ojcze, mego zmarłego (ojca i brata), błagając Cię dla niego przez zasługi 

Jezusa Chrystusa, Maryi i wszystkich Świętych o łaskę wiecznego zbawienia. 

Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie! Amen.  

 

Pieśni na dziś (#Abba Ojcze):                                  Czytania na dziś: 

Wejście – Pod Twą Obronę #727                                I - Z księgi Syracydesa  15:15- 20    

Ofiarowanie – Panie mój cóż ci oddać #119               II – Z Pierwszego listu sw. Pawła do  Koryntian  2:6-10   

Komunia – Panie dobry jak chleb #117   Psalm: 119(118) 

Zakończenie – Abba Ojcze#877     Ewangelia: Wg. Św. Mateusza  dł. 5:17-37   

                   

VI Niedziela Zwykła 
Nie zmieniać Bożego Prawa 

Prawo ustanowione przez ludzi można i trzeba nieustannie doskonalić. 

Tego wymaga życie. Inaczej jest z prawem Boga. Ono jest doskonałe, 

doskonalsze od grzesznego człowieka i dlatego nie można go zmieniać, 

trzeba je wypełnić. Tymczasem wielu ludzi, traktując Prawo Boga 

identycznie jak prawo ludzkie, chce je zmieniać, chce je dostosowywać do 

swoich możliwości. Wielu sądzi, że jeśli prawo będzie łaskawe dla 

łamiących je, to życie będzie łatwiejsze. Wielki błąd. Usuwanie prawa lub 

znoszenie sankcji prawnych jest drogą wiodącą ku upadkowi człowieka. 

Jeśli będzie wolno kłamać, to na ziemi wszyscy staną się kłamcami, jeśli 

będzie wolno kraść, wszyscy będą złodziejami, jeśli będzie wolno zabijać, 

wszyscy będą mordercami, jeśli będzie wolno cudzołożyć, wszyscy będą 

cudzołożnikami. Życie zamieni się w piekło. Boskie Prawo pomaga doskonalić serce człowieka i normować w duchu 

pokoju życie w społeczności. Im więcej szacunku dla tego Prawa, tym więcej dobra w sercach ludzi i we wspólnotach, 

jakie oni tworzą. 

Jedyna droga prawdziwego życia to droga dobrego poznania Bożego Prawa i możliwie doskonałego jego wypełnienia. Im 

wcześniej człowiek to zrozumie, tym prostsze staje się jego życie. Znika wówczas bunt wobec Prawa. Nie jest ono 

bowiem przeszkodą, lecz pomocą, nie zniewala, lecz otwiera perspektywę wolności. 

Człowiek, który zna wartość prawa, każde jego naruszenie chce możliwie szybko naprawić, wiedząc, że to jedynie słuszne 

działanie. Wierne zachowanie Bożego Prawa wypełnia człowieka pokojem nieznanym dla świata. Radość ducha 

promieniuje na innych. 

Jezus jasno oświadczył: „Nie sądzcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale 

wypełnić”. Jeśli Jezus, Syn Boga, nie zamierza znosić Prawa, to tym bardziej nie może tego uczynić nikt inny na ziemi. 

Należy możliwie szybko odbudować szacunek dla Bożego Prawa, by nie traktować go, jak prawo ludzkie. Boże Prawo 

jest święte i niezmienne, jest niezawodnym punktem oparcia dla każdego, kto chce życie wygrać. 

            Ks. Edward Staniek 
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Miesiąc luty - czasem modlitw o powołania kapłanskie i zakonne. 

Pamiętajmy o tej intencji w swoich codziennych modlitwach. Prośmy, aby „Pan posłał robotników na swoje 

żniwo”. Módlmy się również za obecnych kapłanów z naszej Polskiej Misji Katolickiej oraz Polskich 

seminarzystów którzy  będą  mieć wkrótce Święcenia Diakonatu. 

 Zarezerwujcie datę i zaznaczcie kalendarz –  

8 maja -  Damian Krakowski  i Krzysztof Pelczar – 11:30 rano (niedziela) - Sacred Heart Church in Humboldt.  

5 czerwca - Robert Szczechura - 10 rano (niedziela) - Cathedral of the Immaculate Conception.  

O Beatyfikacji Jana Pawa II 

Wiadomość o beatyfikacji Jana Pawła II, 1go maja 2011,  jest niezwykle radosna. To 

wielka rzecz, że beatyfikacja odbędzie się w święto Bożego Miłosierdzia. On bardzo 

kochał to święto, bardzo wiele dla niego uczynił. On przecież umierał w święto 

Miłosierdzia Bożego”- Jan Paweł II przez akt beatyfikacji staje się szczególnym znakiem 

dla wszystkich. Promieniował na wszystkich swoim przepięknym wnętrzem, dobrocią. Jan 

Paweł II kochał wszystkich. Jest on szczególnym znakiem dla młodzieży, był przecież 

zawsze ich  przyjacielem.  

Jan Paweł II- był człowiekiem wielkiej wiary i dlatego Rada PMK postanowiła, że 

pozostanie patronem naszej polskiej wspólnoty Polskiej Misji Katolickiej w Memphis.                 

 

Bal Karnawałowy - „Polka Dance” 

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w  2011 karnawałowym balu który 

odbędzie się w  sobotę, 26go lutego o godzinie  18:00 w przykościelnej sali 

„Madonna Hall”, kościół St. Ann – Bartlett. Polskie jedzenie w formie bufetu (polska 

kiełbasa, kapusta, i inne dania), Polki oraz tradycyjna karnawałowa muzyka będzie 

zapewniona przez naszego wspaniałego i doświadczonego D.J-a. 

Zarezerwuj miejsce dla siebie i zaproś przyjaciół – Wszyscy bedą mile widziani! 

Bilety w cenie - $10 /od osoby można zakupić w kościelnym biurze (tel. 373-6011),  

a także u Zofii Schmidt (tel. 372-5794). 

Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na mszy w styczniu wynosiła $136. 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). Bóg Zapłać  !!! 

 

Potrzebne „głosy” do grupy śpiewajacej PMK 

Bardzo serdecznie zachęcamy Panie i Panów do dołączenia i wsparcia naszej grupy 

śpiewającej.  Pamietajmy, talent który posiadamy pochodzi od Boga i Jemu należy się 

chwała za to w pracy, modlitwie i pieśni.      

Chętnych prosimy o zgłoszenia do Zofii Schmidt, tel. 372-5794. 

 

 
Msze Św. na nadchodzące miesiące 2011 roku 

 

Marzec Kwiecień  Maj Czerwiec Lipiec 
2- Rekolekcje  

12- Msza  Św. (w j. 

polskim) 
12, 19 &26 – Gorzkie 

Żale (godz. 18:00) 
 

2, 9, 16 – Gorzkie 

Żale 
22- Spowiedź 
23-Święconka  
24 Wielkanoc 

6 – Patron PMK/ Msza 

Św. 
8- Św. Diakonatu 

14- Msza  Św. (w j. 

polskim)  
 

5- Św. Diakonatu 
11- Msza  Św. (w j. 

polskim) 

 
16- Msza  Św. (w j. 

polskim) 

 


