
 

Biuletyn Informacyjny 
Polskiej Misji Katolickiej 

Październik (October) 2011, Memphis, TN 

http://www.polskamisjakatolicka.org 
 

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 poniższych intencjach -  za ŚP.: 

- Piotra Nikodemczuka (męża P. Stefanii i  Tatę Joli Szymanek– w pierwszą rocznicę śmierci 

- Julię, Marię Nowakowską (żonę) oraz Stanisławę Nowakowską (Mamę) Edwarda Nowakowskiego  

- Tadeusza Tomaszyk  (Tatę Agnieszki Cieślak)  - w dziewiątą rocznicę śmierci. 
Boże, który nam rozkazałeś miłować wszystkich ludzi jak braci i siostry, a nie zniosłeś tego rozkazu i 

względem tych, których śmierć z tej ziemi zabrała, wszyscy bowiem żyjemy w Tobie, wszyscy kiedyś połączymy się wspólną 

wiarą i miłością Twoją i wszyscy w Tobie zjednoczymy.  Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.   
 
Pieśni na dziś (# w Abba Ojcze):                                 Czytania na dziś (28 niedziela zwykła, Rok A): 

Wejście– Na wszystkich drogach życia # 940   I - Z Księgi proroka Izajasza 25:6 - 10  

Ofiarowanie– Jak łania pragnie wody #917   II – Z listu Pawła Apost. do  Filipian  4:12-14, 19-20 

Komunia – Czekam na Ciebie #69    Psalm: Ps 23:1-3a, 3b-4, 5, 6  

Dziękczynienie-Nim świt obudzi noc #946    Ewangelia: Wg. Św. Mateusza  22:1-14 lub 22:1-10  

Wyjście – Panience na dobranoc  #714  

Pażdziernik - miesiącem różańcowym 

 

Miesiąc październik jest miesiącem w którym w sposób szczególny 

oddajemy się modlitwie różańcowej; kiedy to polecając się 

wstawiennictwy Najświętszej Mari Panny pragniemy prosić Jej Syna 

w różnych potrzebach. Modlitwa różańcowa jaką dzisiaj znamy 

weszła do kanonu modlitw oficjalnych w XVI wieku. Jesnak nie od 

początku różaniec posiadał formę w jakiej obecnie jest on znany. 

Początkowo różaniec ograniczł się jedynie do prostszej formy a 

mianowicie do słów sw. Elżbiety które to słowa zanamy z ewangelii 

św. Łukasza 1:42. Druga część, „Święta Maryjo” została dodana 

później w 1568 roku. Druga część jest prośbą o wstawiennictwo za 

nami Najświętszej Maryji Panny, szczególnie w godzinęśmierci. Do 

różańca weszła ona na stałe podczas okresu kiedy to tekst ewangelii św. Łukasza zaczęto łączyć z modlitwą „święta 

Maryjo.”  Modlitwa róźańcowa jest formą modlitwy medytacyjnej, to znaczy, że słowa modlitwy staramy się 

wypowiadać ze zrozumieniem ich znaczenia (w miarę możliwości pełnego ich znaczenia); może właśnie dlatego 

różaniec składa się z 5-ciu dziesiątek, czyli 50-ciu „zdrowaś Maryjo” aby podczas różnych rozproszeń w trakcie ich 

wypowiadanie możnabyło się choć kilka lub kilkanaście razy wgłębić w znaczenie wypowiadanych przez na słów.  

Jeśli zapytamy o to, co stanowi treść modlitey różańcowej? – potrzeba nam sięgnąć do samej treści jej słów, a 

mianowicie w „zdrowaś Maryjo” odkrywamy pełną radość Najświętszej Maryji Panny, z powodu „owocu Jej łona” – 

czyli z powodu wcielenia Syna Bożego. Medytacja słów które wypowiadamy jest sprawą obecności czyli zanurzenia 

się w Bogu, w Jego Miłości skierowanej do nas, która to Miłość przybrała konkretny kszałt Syna Bożego, Jezusa 

Chrystusa. Odmawiając więc różaniec w miarę możliwości każdego dnia w miesiącu październiku, starajmy się 

powierzyć naszej Matce Maryji i złożyć w Jej ręce wszystkie nasze prośby, radości i smutki, wierząc, że Ta, która 

stała się także i nasza Matką nie będzie zwlekać z zaniesieniem ich do swojego najmilszego Syna. 

                                    Komentarz i opracowanie tekstu, ks. Krzysztof Rusin 
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Godziny rozpoczęcia Mszy św.   
Na podstawie doświadczenia naszej pierwszej niedzielnej mszy św. Nasi Księża (Kazimierz, 

Krzysztof i Jacek) zwracaja się prośbą o przesuniecie godziny mszy św. o 30 min później na 

13:30. Te 30 minut będą bardzo pomocne dojeździe na czas i bez stresu na godzinę rozpoczęcia 

naszej mszy św. Zatem nasza niedzielna msza rozpoczynać sie będzie o godz. 13:30. 

 

Święto Zmarłych - Msza św.  1go listopada 

Już nasza siódma tradycyjna 1-szo listopadowa msza, poświęcona pamięci naszych bliskich 

zmarłych. Celebrowana będzie we wtorek, dnia1 listopada 2011 roku o godz. 19:00 w kościele St. John(Lamar Ave.). 

Tradycja każdego Polaka oraz możliwość zjednoczenia się z naszymi 

rodzinami w kraju w tak specjalnym dla wielu z nas dniu... Tak jak w Polsce 

podczas wypominków - każdy z przybyłych będzie miał możliwość zapalenia 

świeczki za swoich bliskich. Świeczki będą zapewnione dla każdego, natomiast 

prosimy o przygotowanie karteczek z wyraźnie napisanym (najlepiej 

wydrukowanym) imieniem osoby (czy osób) w których intencji świeczkę 

będziecie Państwo zapalać. Prosimy o składanie tych karteczek  w 

przygotowanym koszyczku przy ołtarzu głównym. Wieczny ogień, symbol 

światłości i pojednania z Naszymi Najbliższymi będzie nam towarzyszył aż do 

zakończenia mszy św, aż do wypalenia..... 

19 listopada (sobota) - Koncert - Św. Cecylii (21 XI) 

Juz po raz kolejny w dniu patronki muzyków, 19 listopada, sobota  o godz. 16:30, odbędzie się 

polsko-angielska msza św. oraz koncert. Jak w latach ubiegłych zapraszamy wszystkich muzyków 

do wzięcia udziału w wystepach muzycznych.  Prosimy o jak najszybsze zgłoszenia bezpośrednio 

do ks. Kazimierzem lub  Z. Schmidt.     Serdecznie zapraszamy do udziału! 

Coroczna Zbiórka Żywności 

Ks. Kazimierz oraz kościół St. John zwraca się z prośbą o pomoc w zbiórce żywności dla 

potrzebujących okolicznych rodzin. Prosimy o przyniesienie niepsujacych się artykułów 

spożywczych (puszki, makaron, zupy) lub dotacje pienieżną. W kościele przy ołtarzu są 

umieszczone koszyki przeznaczone w tym celu. Serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie ! 

 Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na mszy w sierpniu wynosiła $198.  Comiesięczna opłata za kościół wynosi $100.  Bardzo wszystkim 

serdecznie dziękujemy za obecność oraz wsparcie finansowe. 

                          

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2011 roku 

Listopad Grudzień Styczeń Luty 

1- Msza Św. –

Wszystkich 

Świętych 
13-Msza Św. (j. polski) 

4-Msza Sw.& Mikołaj 
24- Pasterka 

25- Boże Narodzenie 
31-Opłatek 

15- Msza Św. (j. polski)- 

1sza msza w niedzielę 
8-Msza Św. –(j. polski) 
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