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Księża:      Kazimierz Abrahamczyk,           Robert Szczechura,                       
                      St. John Church, tel: (901) 743-4551          IC Church, tel:  (901) 435-5342              

 
  Intencje dzisiejszej Mszy Św.   

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w poniższych intencjach -  za ŚP.: 

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

- Tadeusza Tomaszyk  (Tatę Agnieszki Cieślak)  - w dziesiątą rocznicę śmierci. 
Boże, któryś nam czcić ojca i matkę przykazał, proszę Cię pokornie, przez zasługi życia, boleści, męki i 

śmierci Jezusa Chrystusa, racz duszę mojego ojca, matki (lub rodziców moich) do-mieścić do chwały 

nieśmiertelnej, którą nam wysłużył tenże Jezus Chrystus, nasz najsłodszy Zbawiciel i Odkupiciel. Amen.  

 
Pieśni na dziś (# w Abba Ojcze):                                 Czytania na dziś (28 niedziela zwykła, Rok A): 

Wejście– Zawitaj Matko Rozańca # 749    I - Z Księgi Mądrości  7:7 - 11  

Ofiarowanie– Idzie Mój Pan #918    II – Z listu do  Hebrajczyków 4:12-13 

Komunia – Panie pragnienia ludzkich serc  #120   Psalm: Ps 90(89)  

Dziękczynienie-Przyjdzie kiedyś taki dzień #585   Ewangelia: Wg. Św. Marka  10:17-30  

Wyjście – Zawitaj Królowo  #748  

Październik - miesiącem różańcowym 

Różaniec – największy skarb Kościoła. W każdej parafii istnieją tzw. róże różańcowe, gdzie grupa 

ludzi jednoczy się, odmawiając codziennie określoną tajemnicę i wypraszając szczególne łaski dla 

całej wspólnoty. Dla dzieci są tworzone podwórkowe kółka różańcowe. Rozważając tajemnice życia 

Jezusa i Maryi, człowiek ubogaca swoją duchowość. Różaniec jest modlitwą szczególną, która 

naprawdę może zdziałać cuda! Modlitwa różańcowa była szczególnie bliska papieżowi Janowi 

Pawłowi II. Poświęcił jej cały jeden list apostolski – „Rosarium Virginis Mariae.” Kiedyś nasz wielki 

rodak powiedział: „Jeśli pragniecie przez kilka chwil być bliscy sercu Papieża, łączmy się w 

modlitwie różańcowej, w której polecam was wszystkich Maryi Pannie; pragnąłbym, byście wy 

również mnie polecali Jej w ten sposób." Papież Pius IX zapytany, jaki jest największy skarb 

Kościoła, wyciągnął z kieszeni różaniec i powiedział: „Oto jest największy skarb Kościoła!” 

Krótka historia modlitwy różańcowej -Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, wierni chwalili 

Boga, powtarzając różne modlitwy. Początkowo była to głównie Modlitwa Pańska. Przykładowo 

reguła benedyktyńska nakazywała braciom zakonnym odmawiać ją 150 razy dziennie. Ponieważ kult Najświętszej 

Maryi Panny, był bardzo żywy, zaczęto poszukiwać modlitwy przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki. Najpierw 

było to samo pozdrowienie Archanioła Gabriela, później dodano słowa wypowiedziane przez św. Elżbietę. Obecną 

formę modlitwy „Zdrowaś Maryjo” zatwierdził papież Pius V w 1566r. Za ojca Różańca uważa się jednak św. 

Dominika (1172-1221), któremu miała objawić się Maryja i przekazać modlitwę różańcową, której forma jednak była 

nieco inna niż obecnie. Ostatecznie dominikanin Lamus a la Roche (XV w.) ustalił liczbę 150 „Zdrowaś Mario” (tak 

jak 150 psalmów) przeplatanych Modlitwą Pańską. Wreszcie w październiku 2002 papież Jan Paweł II ogłosił nową 

część różańca – tajemnice światła.  

Cuda modlitwy różańcowej - Jednym z najbardziej znanych cudów modlitwy różańcowej jest cud w Hiroszimie.  

Na kilka miesięcy przed zrzuceniem bomby atomowej przez lotnictwo USA w mieście tym pojawiło się dwóch 

mężczyzn, głoszących konieczność nawrócenia, gdyż zbliża się nieuchronna katastrofa. Mówili także o konieczności 

codziennego odmawiania różańca. Po ataku nuklearnym okazało się, że w mieście pozostały nietknięte 2 budynki 

(wszystko inne było całkowicie zniszczone), w których przeżyli ludzie. Mówili oni, że w nocy przed atakiem ukazał 

im się Anioł i zaprowadził ich do domów rodzin, które posłuchały wezwania Maryi do odmawiania różańca. Należy   

dodać, że eksperci USA uznali, że zjawisko to musiało mieć charakter nadprzyrodzony.  
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Podziękowanie                                                                                                                                    

Ksiądz Kazimierz pragnie serdecznie podziękować w imieniu własnym a także kościoła Św. 

Jana oraz Polskiej Misji Katolickiej wszystkim osobom, które przyczyniły się w jakikolwiek 

sposób - czy to poprzez pracę, czy poprzez donację pienieżną do renowacji oraz upiekszenia 

przykościelnej sali  St. Jude.  Szczególne podziękowania skierowane są do Teresy 

Rudnickiej, Tomasza Szymanka, Romana Śnieżka, Witolda Kaziow, Andrzeja Kamińskiego 

oraz Janusza Hofmana. Rożnica jest niesamowita w porównaniu do tego co było przedtem.  Serdeczne Bóg zapłać !!! 

 

„Są takie chwile, kiedyś czyjaś pomocna dłoń jest niezbędna; czyjaś obecność jest ratunkiem, wybawieniem, otuchą, 

pocieszeniem. Jak dobrze, że jest ktoś, do kogo możesz zwrócić się o pomoc. Jak dobrze, że ty jesteś, by komuś 

przyjść z pomocą, po prostu przy nim być, gdy tego potrzebuje. Jak dobrze, że jesteś...” 
                                         Autor nieznany 

 

Następna msza Św. -  Święto Zmarłych - 1go listopada (czwartek) 
Nasza tradycyjna 1-szo listopadowa msza  św.  poświęcona pamięci naszych bliskich zmarłych celebrowana będzie 

we czwatrek, dnia1 listopada 2012 roku o godz. 19:30 w kościele St. John (Lamar Ave.). Poprzez 

płonący ogień łączymy się z Naszymi Rodzinami w kraju, z Naszymi Bliskimi którzy odeszli  już do 

Pana. 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  (wypominków modlitewnych) 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.....  

Wypominki modlitewne możecie Państwo zabrać sobie z koszyczka na ołtarzu dzisiaj i spokojnie przygotować w 

domu na te specjalną mszę św. 

 

Prośba o pomoc ! (informacja z PAS) 

Drodzy Państwo, - Każdy z nas może znaleźć się w trudnej sytuacji życiowej wynikającej na 

przykład z nagłej ciężkiej choroby, która akurat dotknęła nas samych lub kogoś w najbliższej 

rodzinie.  Spodziewamy się wtedy, że zostanie do nas wyciągnięta pomocna dłoń ze strony, 

szczególnie ze strony ludzi, którzy nas otaczają, a także od innych, którzy znają nas mniej lub nawet wcale. 

Jedna z osób w naszej społeczności polonijnej znalazła się niespodziewanie w takiej właśnie sytuacji.  Wykryto u niej 

nowotwór i musi być poddana intensywnej kuracji.   Jej rodzina, w której jest kilkoro dzieci potrzebuje wsparcia.  

Pomocą byłoby zarówno wsparcie finansowe jak i inne, w tym przypadku pomoc w dojazdach do kliniki medycznej, 

w której chora osoba poddawana jest częstym zabiegom leczniczym. 

Apelujemy o pomoc. Ci, którzy mogą wesprzeć rodznę chorej finansowo to prosimy o przesłanie czeku z dopiskiem 

„help for DZ” do Ali Denkiewicz na adres 10537 Juneau Way, Collierville, TN 38016. Jeśli ktoś dysponuje czasem, 

aby przewieźć czasem chorą osobę do kliniki to prosimy o kontakt z Halinką Dutkiewicz, tel. 385-7333. 

W imieniu rodziny potrzebującej pomocy z góry dziękujemy gorąco za wsparcie. 

Zarząd Stowarzyszenia Polsko-Amerykańskiego 

 

24 listopada (sobota) - Koncert - Św. Cecylii  
Juz po raz kolejny w listopadowym dniu  patronki muzyków, 24 listopada, sobota  o godz. 16:30, 

bezpośrednio po mszy św., 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 wszystkich chętnych do udziału! 

 

Coroczna Zbiórka Żywności 

Zbliamy sie do okresuŚwięta Dziękczczynienia i okresu świąt Bpżego Narodzenia –  

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). Donacje pieniężne mile widziane na zakupy poprzez 



organizacje  MIFA  & Food Bank. Na ołtarzu umieszczone są kosze przeznaczone na umieszczanie  przyniesionych 

pokarmów. Serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie ! 

 

Druga Taca 

Poprzez ostatnie miesiące znacznie obniżyły się zasoby finansowe naszej Polskiej Misji Katolickiej.Napewno każdy z 

nas odczuwa to pewnie w budżecie domowym, że siła nabywcza dolara znacznie spadła.......Zwracamy się z gorącą 

prośbą o wsparcie. Comiesięczna „taca” z trudem wystarcza na opłacenie kościoła, dekoracji  oraz kawy i łakoci na 

nasze spotkania po mszy. Chcemy jeszcze skończyć remont w sali St. Jude, na koniec 

pomalować ją z zewnątrz. Potrzebujemy zakupić modlitewniki  „Pan z Wami”, planujemy Św. 

Mikołaja dla naszych milusińskich, na to wszystko potrzebne są pieniążki – prosimy o wsparcie 

finansowe. Dlatego też podajemy Państwu do wiadomości, że na nastepnych dwóch mszach św. 

będziemy zbierać drugą tacę w celu podreperowania naszego budżetu. Z góry serdecznie 

dziękujemy za zrozumienie i datki........Bóg zapłać !!! 

 

 Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na mszy we wrześniu wynosiła $205.  Comiesięczna opłata za kościół wynosi $100.  Bardzo 

wszystkim serdecznie dziękujemy za obecność oraz wsparcie finansowe. 

Październik miesiąc różańca świętego 

Październik snuje po ziemi 

swoje mgliste pieśni 

i wplata w barwy jesieni 

różańcowe treści. 

Ścielą się liście złociste 

po drogach bezdrożach, 

a w różańcach łzy srebrzyste 

Tobie , Matko Boża. 

 

Różańcowe tajemnice 

nasze serca szepczą, 

w które swe ziemskie niedole 

wplatamy wraz z pieśnią. 

 

Święta Panno różańcowa, 

coś Królową Polski, 

przyjmij naszych modlitw kwiaty, zanieś przed tron Boski. 

 

Ubłagaj naszej Ojczyźnie 

i dla naszych rodzin 

Bożą Mądrość, Wiarę, Miłość, 

na te przyszłe czasy 

 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2012 roku 

Listopad Grudzień Styczeń 

1- Msza Św. –Wszystkich 

Świętych 
11-Msza Św. (j. polski) 

9-Msza Sw.& Mikołaj 
24- Pasterka 

25- Boże Narodzenie 
?? - Opłatek 

13- Msza Św. (j. polski)-  

   



          

 

 

 

Dla wszystkich zainteresowanych – 

Nowo otwarty sklep w ktorym mozecie Panstwo nabyc polskie wyroby 

wedliniarskie i inne smakolyki..........zobaczcie sami ! 

 

 

 

 


