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    Intencje dzisiejszej Mszy Św.  

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencjach: 

1) Za Rodziców Urszuli Bis: ŚP. – Lucynę i Edwarda Durko  

2) Za Mamę Bożeny Kucza: ŚP.- Zofię Mucha 

3) Za Rodziców i Dziadków Państwa Migów - ŚP. Zofię i Józefa Miga 

Boże, miłosierny Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, 

za które się modlimy, prosimy Cię, abyś Ich duszom dał miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność 

Twojego światła. Amen. 

 
 

 

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

Wejście – Gdy szukasz Boga # 907                        I- Z Pierszej Księgi Samuela   3, 3b-10. 19   

Ofiarowanie – Dlaczego wierzyć (słowa w biuletynie)         II – Z listu sw. Pawła do Koryntian  6:13c-15a, 17-18   

Komunia – W kruszynie chleba Panie jesteś                       Psalm: 40, 2. 4. 7-10  

Dziękczynienie– O Boże, O Boże Panie mój # 405           Ewangelia: Wg. Św. Jana   1, 35-42                 

Wyjście – Ty wskazałeś drogę #989 
 

Pierwszy Pustelnik - św. Paweł Pustelnik (15go Stycznia) 

"Paweł, widząc rozliczne męki zadawane chrześcijanom, uciekł na pustynię... A kiedy Antoni myślał, że 

jest pierwszym pustelnikiem między mnichami, dowiedział się we śnie, że jest inny, o wiele jeszcze od 

niego doskonalszy pustelnik... 
Paweł jednak przeczuwając przybycie Antoniego zamknął drzwi na zasuwę, ale 

Antoni błagał, aby mu otworzył, twierdząc, że żadną miarą stamtąd nie odejdzie, 

lecz raczej umrze na tym miejscu. Na koniec Paweł ulegając jego prośbom otworzył 

i od razu obaj padli sobie w objęcia". 

Tak spotkanie dwóch wielkich pustelników: św. Pawła z Teb (jego wspomnienie 

obchodzimy 15 stycznia) i św. Antoniego, opata (wspomnienie 17 stycznia) opisał 

Jakub de Voragine w "Złotej legendzie". Nie był pierwszym, który relacjonował 

życie św. Pawła. Uczynił to już przed nim św. Hieronim. Św. Paweł pustelnik 

urodził się około roku 228 w Tebach, niegdyś będących wielką stolicą egipskich 

faraonów, lecz za jego czasów stanowiących maleńką wioskę. 

Gdy Paweł miał około 20 lat, za panowania cesarza Decjusza wybuchło jedno z 

najkrwawszych prześladowań chrześcijan. By uniknąć tortur i śmierci młody 

człowiek udał się na pustynię. Pustelnicze życie okazało się jego powołaniem, gdy 

więc po dwóch latach prześladowanie ustało, Paweł pozostał na odludziu. Jako 

pustelnik przeżył 90 lat. Zmarł w roku 341. 

Legenda głosi, że żywił go Pan Bóg, codziennie posyłając mu pół bochenka chleba. 

Posłańcem przynoszącym pożywienie był kruk. 

  

http://kosciol.wiara.pl/files/old/kosciol.wiara.pl/grafika/2008/12/23/1038077166/1263199430_34.jp
http://www.polskamisjakatolicka.org/


Kiedy św. Paweł pustelnik był bliski śmierci, odwiedził go św. Antoni opat. W "Złotej legendzie" znajdujemy 

w związku z tym następujące opowiadanie: "Skoro zaś nadeszła godzina posiłku, kruk przyniósł podwójną 

porcję chleba, a gdy Antoni dziwił się temu, Paweł odparł, że Bóg co dzień go tak zaopatrywał, a podwoił 

zaopatrzenie ze względu na gościa. Powstał między nimi pobożny spór, który jest godniejszy, by dzielić chleb. 

Paweł oddawał ten zaszczyt gościowi, a Antoni starszemu. Na koniec obaj położyli rękę na chlebie i podzielili 

go na równe części". 

Paweł jest pierwszym pustelnikiem, którego imię znamy, dlatego otrzymał zaszczytny przydomek "Pierwszego 

Pustelnika". Jest patronem zakonu Paulinów, a także piekarzy i ludzi tkających dywany. 
          Autor tekstu: ks. Tomasz Jaklewicz. 

Nasze Serdeczne Wyrazy Współczucia 

W grudniu 2011, po długich i ciężkich cierpieniach odeszła do Domu Ojca w Polsce Pani 

Zofia Mucha, Mama Bożeny Kucza. Składamy bardzo głębokie wyrazy współczucia dla 

Bożenki oraz całej Jej Rodziny tutaj w US oraz dla wszystkich pogrążonych w smutku w 

Polsce.  

Spraw, prosimy Cię Panie, aby nasza modlitwa wyjednała zbawienie duszy Twojej 

służebnicy Zofii, za którą pokornie błagamy. Wieczne odpoczywnie racz Jej dać Panie, 

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym ! Amen.  

 

Duchowość Biblijna 

Ks. Kazimierz Abrahamczyk uczestniczy jako wykładowca w diecezjalnym programie szkoleniowym „Catholic 

Faith Programs”dla dorosłych. Program ten naucza o życiu biblijnym, wierze katolickiej, historii kościoła, 

duchowości, świętych i wielu innych sprawach z życia kościoła.  Kurs ten bedzie odbywać się w piątki, co 

tydzień przez 20 tygodni. Kurs ten kwalifikuje do uzyskania certyfikatu z godzinami kredytu edukacyjnego. 

Prosimy o zgłaszanie się bezpośrednio do ks. Kazimierza nie później niż do 20go Stycznia. Serdecznie 

zapraszamy do uczestnictwa ! 

Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na Pasterce wynosiła $487, w dniu Bożego Narodzenia $468, na mszy 31grudnia $141 oraz 1go 

stycznia $240.    Wydatki: za kościół zapłacono $400.  Informujemy, że dla Państwa wygody na stoliku przy 

wejściu do kościoła znajdują się koperty zaadresowane  na Polską Misję Katolicką.  

 

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, ks. Krzysztofa lub ks. Jacka. 

 

International Blues Challenge – Informacja przekazana przez PAS 

Chcielibyśmy podzielić się z Wami wiadomością o tym, że na początku lutego będzie 

występować w Memphis polski zespół bluesowy w ramach International Blues Challenge, 

który odbywa się tu co roku.  W ubiegłym roku grupa ta przyjechała w swoim normalnym 

trzy-osobowym składzie.  Jej oryginalna nazwa to Kajetan Drozd & Acoustic Trio.  

Zarówno teraz jak i poprzednio wygrali ogólnopolskie eliminacje, co pozwoliło im na 

udział w międzynarodowym konkursie w Memphis.  W 2011 znaleźli się w pierwszej 

dziesiątce najlepszych zespołów na ogólną liczbę okolo 250 muzyków pochodzących  z 

różnych stron swiata.  Tym razem, z uwagi na skromniejszy budżet, polski zespół 

występować będzie jako duet w składzie Kajetan Drozd i Piotr Rożankowski.  Informacje 

na ich temat i linki na strony z fragmentami ich koncertów można znaleźć na naszym 

portalu www.pasofmemphis.com. 

Występy zespołów biorących udział w konkursie w Memphis będą mieć miejsce w 

pierwszych dniach lutego w klubach na Beal Streat.  Na razie nie mamy jeszcze dokładnego programu.  Miejsce i 

czas koncertów grupy polskiej będzie zależał od tego jak bedą awansować do kolejnych etapow.  Będziemy 

http://www.pasofmemphis.com/


informowani na bieżąco gdzie i kiedy będą wystepować.  Oczywiście liczą na kibicowanie ze strony Polonii 

memfianskiej! 

Muzycy zaproponowili nam także prywatny, bezpłatny wystep dla Polaków 5 lutego, za co im jesteśmy bardzo 

wdzieczni (informacja o tym jest na stronie PASu).  My staramy się im pomoc w zakwaterowaniu i udostepnieniu 

środka lokomocji.  Myślimy też o zorganizowaniu składki, aby wesprzeć finansowo naszych gości.  Na razie oni 

jeszcze o tym nie wiedzą.   

Chcielibyśmy rozpowszechnić tę wiadomość szerzej wsród Polaków i dlatego przesyłam ją do wykorzystania 

wśród znajomych Polaków lub poprzez ogłoszenie na spotkaniach organizowanych przez PMK. 

                                                                                                                                          Jacek Dutkiewicz 

 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2011 roku 

 

Luty Marzec Kwiecień  Maj 

12- Msza  Św. (w j. 

polskim) 

 

11- Msza  Św. (w j. 

polskim) 

 

7-Święconka  

8 Wielkanoc 

13- Msza  Św. (w j. 

polskim)  

 

 

 

Dlaczego wierzyć Tobie (piesn na dzis) 

 
1. Dlaczego wierzyć Tobie umiem,                 

Dlaczego zawsze Cię rozumiem,  

Dlaczego słońca, jasny promień  

Biegnie od Ciebie prosto do mnie?  
 

2.Dlaczego wierzę tylko w Ciebie,  

Dlaczego właśnie tego nie wiem?  

I skąd się wzięła ta wielka miłość,  

To Ty mnie kochać nauczyłeś.  
 

3.O Panie tak bardzo chciałbym,  

Aby promień Twego serca,  

Dotarł do wszystkich, do wszystkich ludzi  

Na znak Twojego miłosierdzia. 

                                Jezu, Ufam Tobie! 


