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

 
  Intencje dzisiejszej Mszy Św.  

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencji za ŚP: 

 - Amelię Kozioł (Mamę Kazi Szymanek) 

Boże, miłosierny Panie, obchodząc pierwszy miesiąc po śmierci Twojej służebnicy Amelii, 

prosimy Cię, abyś Jej duszy dał miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego 

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

 

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

Wejście – Wisi na krzyżu # 432    I - Z księgi Izajasza  43:16-21    

Ofiarowanie – Krzyżu Święty # 391                 II – Z Pierwszego listu sw. Pawła do  Filipian 3:8 –14 

Komunia – Jeszcze się kiedyś #384     Psalm: 126(125):1-2ab, 2c,d  and 4,5,6 

Dziękczynienie –Panie stopy #411                Ewangelia: Wg. Św. Jana   8:1-11 

Wyjście -  Ludu mój ludu #394 

V Niedziela Postu, Rok C 
 „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja 

was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.”  /J 13, 34/ 

Jezusowe słowa wydają się najpierw dość oczywiste. Pragnie On, by Jego 

uczniowie darzyli się nawzajem miłością. Czyli, by zabiegali o dobro 

swoich braci, by przebaczali sobie, pomagali, pocieszali w troskach i 

dzielili radości. To nic nadzwyczajnego. Jednak przykazanie Jezusa nie 

kończy się na słowach „byście się wzajemnie miłowali”. Oto dopowiada 

Mistrz jeszcze znamienne „tak, jak Ja was umiłowałem”. A to zmienia 

wszystko.  

Jak umiłował nas Chrystus? Cała Dobra Nowina jest objawieniem Bożej 

miłości. Cokolwiek Jezus mówi i cokolwiek czyni – jest to wszystko 

podyktowane miłością. Miłością doskonałą, płynącą z doskonałej relacji 

Trójcy Przenajświętszej. Jezus pragnie włączać nas w tą relację miłości i 

pokazuje, że to na niej wszystko się opiera. Istniejemy dzięki miłości i 

ona jest naszym pierwszym powołaniem. Dlatego zachęca Swoich 

uczniów do wzajemnej miłości, takiej, jaką On nas darzy. Jezus nie 

podaje jakiejś teorii – On uczy nas Swoim przykładem. Dostrzegamy od 

razu, choć nie zawsze od razu się z tym godzimy, że miłość Jezusa prowadzi na krzyż. Ale przecież na krzyżu się nie 

kończy! Wiedzie ku zmartwychwstaniu.  

„Abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem” – pragnie Jezus. Na kartach 

Ewangelii widać wiele przejawów tej miłości. Z miłością leczy, uzdrawia i wskrzesza z 

martwych, z miłością przygarnia dzieci, z miłością upomina Piotra, z miłością przebacza 

Magdalenie, miłość każe Mu przyjąć krzyż, z miłością modli się za Swoich oprawców i to 

Jego miłość kieruje ostatnie słowa z krzyża ku Ojcu, choć zdaje Mu się, jakby i On Go 

opuścił…  

Trudna to miłość. I nasza, ludzka miłość, choć pełna niedoskonałości, zdaje się nieraz tak 

bardzo trudna. Wie o tym matka i ojciec, gdy doświadczają trudów miłości rodzicielskiej, wiedzą małżonkowie, jak wiele 

starania potrzeba by miłość była trwała, wiemy jak trudna bywa miłość do Ojczyzny, do Kościoła, jak trudna jest miłość 

przywódcy ku powierzonym mu ludziom, kapłan wie, jak wymagająca jest miłość, z jaką ma stawać przed wiernymi, 

wreszcie, jakim wielkim wyzwaniem jest przebaczająca miłość ku naszym krzywdzicielom…  
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Przykłady można by mnożyć. Za każdym razem widać, że miłość jest służbą, dawaniem siebie, oddaniem, otwieraniem 

się na drugiego. Gdy Jezus mówi „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” i gdy modli się za nas „aby byli jedno”, to właśnie 

wskazuje na miłość jako jednoczący nurt. Do takiej miłości powołuje nas Bóg. Co więcej, On do takiej miłości nas 

uzdalnia. Warto to sobie uświadamiać, gdy przyglądamy się sceptycznie naszej ludzkiej miłości, choćby do naszych 

najbliższych. Wzywając „miłujcie się wzajemnie” Jezus zna nasze serca, widzi naszą słabość, a jednak wielokrotnie 

ponagla do podjęcia wysiłku miłowania na Jego wzór.  

Uczyńmy więc wzajemną miłość pierwszym naszym zadaniem, rzeczywistym znakiem rozpoznawczym.  
Z miłością wykonujmy codzienne najprostsze czynności. Jesteśmy posłani, by miłować,  aby kochać.  

                                      Bernadetta Galas 

Malowanie Jajek i Ubieranie Palm Wielkanocnych 

Zapraszamy serdecznie dorosłych i dzieci. 23 marca  - w sobotę (przed Niedzielą 

Palmową )  o godzinie 2:00 po południu,  w przykościelnej salce (w kościele Św. 

Jana) będziemy ubierać palmy i malować jajka. Materiały do pracy dla dzieci 

zapewnia PMK. Wielkanocne „bazie” do palm będą zapewnione, 

prosimy o własne kwiaty i inne dekoracje do palm.  Można 

poświęcić palmy na mszy św. o 16:30 w kościele St. John. 

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa!!!!     

          

Wielkanocna Spowiedź - 19go marca, wtorek 

Dwaj polscy księża słuchać będą spowiedzi 19 marca w Katedrze (ul. Central) od godz. 19:00. Jest to 

zorganizowana przez Diecezję Memphis spowiedź dla rejonu midtown.  Zapraszamy serdecznie do 

uczestnictwa !!!  Istnieje również możlliwość umówienia się telefoniczne z ks. Kazimierzem lub Robertem na 

spowiedź w inne dni.  

Zbiórka na kwiaty do dekoracji kościoła na Wielkanoc    
W dniu dzisiejszym prosimy serdecznie Państwa o złożenie na ofiarę (druga taca) datków na pomoc na 

zakupienie kwiatów do dekoracji ołtarza oraz Grobu Chrystusowego. Serdecznie dziękujemy za hojną ofiarę !  

Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na mszy św.  w miesiącu lutym wynosiła $184. Comiesięczna opłata za kościół wynosi $100. 

Dla wszystkich ofiarodawców - Bóg Zapłać!  

Budowa Grobu Chrystusowego   
Zapraszamy chętnych do pomocy w przygotowaniu Grobu Chrystusa - we środę, 27 marca o godz. 18:00 w 

kościele Św. Jana. Będziemy wdzięczni za wypożyczenie kwiatów doniczkowych lub ofiarowanie kwiatów do 

dekoracji kościoła. Ofiary i zgłoszenia przyjmuje Zofia Schmidt lub Ula Bis. Serdeczne Bóg Zapłać za pomoc i 

dobre serce! 

Święcenie Wielkanocnych Pokarmów ”Święconka” 

Tradycyjna polska „Święconka” odbędzie się w sobotę, 30go marca, o 

godz.13-stej w kościele Św. Jana. Zachęcamy wszystkich do spędzenia chwili 

czasu na modlitwie oraz medytacji przy Grobie Chrystusa.   

Naszych najmłodszych zapraszamy na tradycyjne „polowanie na jajka”.  

Słodka nagroda będzie do znalezienia w środku każdego jajka. Jak zawsze 

zapraszamy również do spotkanie przy kawie i cieście w sali St. Jude. Prosimy 

o przyniesienie wypieków lub owoców na wspólny stół.   

   

                           Msza Św. Wielkanocna 

Nasza tradycjna poranna msza św. Wielkanocna odbędzie się o godz. 8:00 rano w 

niedzielę, 31go marca  w kościele Św. Jana. Po mszy św. zapraszamy wszystkich 

Państwa na wspólne śniadanie wielkanocne.   Złożymy sobie  tradycyjnie świąteczne 

życzenia oraz podzielimy się święconką. Prosimy o przyniesienie wielkanocnych 

świątecznych potraw i wypieków na wspólny stół.  

Polska Misja Katolicka zapewnia święcone jajka, chleb, żurek wielkanocny i napoje. 

 

 



Serdeczne Wyrazy Współczucia   

                                         

Głębokie wyrazy współczucia składamy dla Kazi Szymanek oraz całej Jej Rodziny zarówno 

tutaj w Memphis jak również w Polsce. Mama Kazi, Amelia Kozioł odeszedła 13 lutego, 2013 

do Domu Ojca.  Wieczne odpoczywnie racz Jej dać Panie! Amen.  

 

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. Pamiętajmy, 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. Roberta. 

 

Zaproszenie od Szefa Edwarda Nowakowskiego 
 Szef Edward zaprasza wszystkich chętnych do udziału w klasach gotowania 

prowadzonych przez niego w hotelu Holiday Inn University of Memphis. Adres : 3700 

Central Ave. Memphis TN 38152 . Klasy są bezpłatne  i odbywają się w każdy 

pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca. Miejsce (klasa) – może się zmieniać, 

rozpoczęcie godz. 18:00.  

Proszę potwierdzić swoją obecność do piątku przed każdą klasą.  

Tel; 901-246-7669 lub E-mail chefemn@aol.com                                                                      

Następna klasa – 25 marca, poniedziałek o godz. 18:00 

Temat lekcji – Celebrowanie Wielkanocy z daniem z barana - dokładne menu i więcej 

informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej http://www.chefedward.com/   - Zachęcam do 

uczestnictwa ! 

                Chef Edward Nowakowski 

 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2013 roku 

Marzec Kwiecień Maj 

19- Spowiedź Wielkanocna 

30-Święconka 

31- Wielkanoc 

14- Msza  Św. (w j. polskim) 

 

12- Msza  Św. (w j. polskim) 

 

 

Prośba od Ks. Kazimierza 

W niedzielę Palmową, 24 marca w kościele Św. Jana odbędzie się Wielkanocna sprzedaż domowych wypieków 

„Bake sale”. Wszystkich chętnych,  którzy zechcieliby zrobić donację wypieków – ciasteczek, babek czy 

babeczek prosimy o dostarczenie przed mszą św. w sobotę, 23 marca, o godz. 16:30. Profit ze sprzedaży 

przeznaczony jest na kościół Św. Jana. Bóg zapłać za Waszą pracę i wypieki !!! 
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