
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! 

Niech ta prawda towarzyszy nam każdego dnia,  

abyśmy uwierzyli, że Ten, którego ukrzyżowano,  

żyje, działa i pragnie nas prowadzić do Ojca. 

On jest Drogą, Prawdą i Życiem! 
 

 
 

 

 

Biuletyn Informacyjny 

Polskiej Misji Katolickiej 
20 Kwiecień (April), 2014 - Memphis, TN 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

http://www.polskamisjakatolicka.org  
 

Ks. Kazimierz Abrahamczyk Ks. Robert Szczechura 

St. John Church, tel: 743-4551 IC Church, tel: 435-5342 
 

Pieśni na dziś:  

Wejście: Wesoły nam dzień dziś nastał #463 

Ofiarowanie: Otrzyjcie już łzy płaczącym  #456 

Komunia: Wstał Pan Chrystus #465     

Dziękczynienie: Alleluja, Alleluja #442 

Wyjście: Zwycięzca śmierci # 470  

                (zwrotki 1 & 3, 4) 
 

Czytania na dziś:  

I - Czytanie z Dziejów Apostolskich 10-34; 37-43 

II - Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do 

Kolosan (Kol 3, 1-4) 

Psalm: (Ps 118,1-2.16-17.22-23) 

Ewangelia: Według św. Jana (J 20,1-9) 

Intencje dzisiejszej Mszy Św. 
 

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencjach:  
 

w 22-gą rocznicę śmierci  Józefy Szymanek i w 27-mą 

rocznicę śmierci Juliana Szymanek, rodziców Zbigniewa 

Szymanek 

 

Boże, Tyś nam przykazał czcić ojca 

 i matkę, zmiłuj się łaskawie nad duszami  

moich rodziców i odpuść im grzechy;  

pozwól mi oglądać ich w radości 

Twej wiekuistej światłości.  

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
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Okres Wielkiego Postu, który powoli dobiega końca, to szczególny czas, czas w którym powinniśmy 

przygotować się jak najlepiej na zbliżające się Święta Wielkanocy. Wielki Post trwa czterdzieści dni, tyle ile 

Jezus przebywał na pustuni  poszcząć zanim został szatan zbliżył się do Niego aby go kusić- jak czytamy u św. 

Mateusza w rozdziale 4; 1-12. Wielki Tydzień który zacznie się wraz z Niedzielą Palmową, kiedy to tłumy będą  

z wielkim entuzjazmem witać wjeżdżającego Jezusa do  Jerozolimy, to czas bliższego przygotowania na 

zbliżające się Świeta Wielkanocne, dla niektórych powinien to być „ostatni dzwonek” mówiący że już niewiele  

czasu zostało nam aby zatrzymać sie i zadać  sobie może wreszczie to pytanie: czy Bóg jest rzeczywiście dla 

mnie ważny i jaką rolę dogrywa wiara w moim życiu??? Czy to że Chrystus poniósł także i moje grzechy na 

drzewo krzyża ma jakiekolwiek dla mnie znaczenie? Coraz częściej w naszych czasach  można usłyszeć 

następujące stwierdzenie: Bóg? Kościół?..... a tak wierzę i do kościoła nawet czasem chodzę .... tak od święta. 

Słysząc takie słowa można się naprawdę zastanowić czy taka osoba wierzy czy tylko stara  siebie samą  oszukać 

iż wierzy w to że wierzy!!! Święta Wielkanocne to czas Radości, że Chrystus zerwał kajdany niewoli i śmierć 

niema nad nami  już żadnej władzy  -  jakkolwiek, jeżeli nie wykorzystamy dobrze czasu Wielkiego Postu, to nie 

wiem czy będziemy mogli tak naprawde w głębi serca, w głębi duszy cieszyć się to radością. Nie pozwólmy aby 

troski dnia codziennego stały się ważniejsze  niż duchowe przygotowanie się na Triduum  Paschalne.  Jest to czas 

gdzie pomimo tego iż Chrystus został złożony na trzy dni do grobu to jednak trzeciego dnia Zmartwychwstał!!! 

  

Patt Barnes came upon an old lady selling flowers on a busy city street.  The lady’s face was old and 

wrinkled but radiant with an Easter smile.  Taking a flower, Patt paid her and said, “How happy you look this 

morning.”  The flower lady replied, “Why not?  Everything is beautiful.”  Patt was startled by her reply, because 

she was dressed so shabbily and seemed so frail.  Patt said, “You surely wear your troubles well!”  Again, the 

flower lady’s reply startled Patt: “When Jesus died on Good Friday,” she said, “that was the worst of days. Then, 

three days later–Easter!  So when troubles come my way, I simply wait three days.  Then everything gets right 

again.” 

      Ks. Krzysztof Rusin 

      

       Radosnych Świąt Wielkanocnych życzą: 

 

Ksiądz Kazimierz Abrahamczyk S.V.D.                               

Ksiądz Krzysztof Rusin       

Ksiądz Jacek Kowal 

Ksiądz Robert Szczechura  

 

 



  

 

 

 

 

 

"Potrzeba tylko jednej minuty, żeby kogoś zauważyć. 

Jednej godziny, żeby go ocenić. 

Jednego dnia, żeby polubić. 

I całego życia by zapomnieć". 

            (Aut. nieznany) 

 

 

 

 

 

Dziękujemy! 

 
To już 25 lat temu, na Wielkanoc 1989 r. odprawiona została pierwsza polska msza św., w Kaplicy Christian 

Brothers University. Mszę uświetnił swoją obecnością Jego Eminencja Biskup Buechlein. Przez kolejne 17 lat 

polscy emigranci z Memphis i okolicy mieli możliwość celebrowania mszy świętej  w języku polskim cztery razy 

w roku dzięki pomocy księży z zakonu  Karmelitów Bosych z Munster, IN lub Korona, FL. 

Ks. Kazimierz Abrahamczyk został sprowadzony do Memphis przez Biskupa Terry Steib (w sierpniu 2005). 

W czerwcu 2007 roku wyświęcony został w Memphis pierwszy polski ksiądz, Krzysztof Rusin  a za nim przez 

kilka kolejnych lat jeszcze czterech innych: ks. Jacek Kowal (2009), Ks. Robert Szczechura (2012), ks. Damian 

Krakowski (2012) oraz Ks. Krzysztof Pelczar (2012). 

Poprzez okres 25 lat duża ilość osób przyczyniła się to tego, że Polska Misja Katolicka istnieje do dnia 

dzisiejszego. Przeżyliśmy razem przez 25 lat wiele radosnych chwil, a także wiele smutnych, nabraliśmy nowych 

życiowych doświadczeń. 

Obecnie msze św. w języku polskim odprawiane są raz w miesiącu, wszyscy, którzy potrzebują i chcą 

znajdują możliwość przeżycia eucharystii, czy też przystąpienia do spowiedzi w ojczystym języku. Dzisiaj, 

wzbogaceni wieloletnimi doświadczeniami przeszłości, pod duchowym przewodnictwem naszych księży, radośnie 

patrzymy w przyszłość. 

Dziękujemy Bogu oraz wszystkim życzliwym osobom z naszej Polonii w Memphis za każdą chociaż małą 

cząstkę ich pracy, za każdy dolar ofiarowany dla wsparcia PMK, dziękujemy za wszystko co pomogło w 

przetrwaniu naszej polskiej wspólnoty przez tak długi okres czasu. Nie sposób wymienić wszystkich po imieniu, 

nie chcielibyśmy nikogo pominąć.... 

Dziękujemy Ci Boże za Wszystkich Ludzi oraz wszystkie Twoje błogosławieństwa przez 

okres 25 lat dla Polskiej Misji Katolickiej !!! 
 

Polska Misja Katolicka 

Memphis, TN 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Msza św. w miesiącu maju i piknik 
  

W niedzielę, 11-go maja o godz. 1:30 w kościele Św. Jana, zostanie odprawiona msza św. dziekczynna z okazji 

wyświęcenia Jana Pawła II. Będziemy mieli przyjemność gościć, przyjaciela ks. Kazimierza, który poprowadzi 

rekolekcje, a po mszy św. zapraszamy na tradycyjną „Majówkę”. 

 

 

 

Podziekowania dla osób, które przybyły na malowanie jajek i ubieranie palm Wielkanocnych 
 

 

W ostatnią sobotę przyszło nie wiele osób na malowanie jajek i ubieranie palm. Tym bardziej chcemy 

SERDECZNIE PODZIĘKOWAĆ za uczestnictwo tym osobom, które znalazły czas i miały ochotę na 

wspólne malowanie jajek Wielkanocnych.  

 

Dbałość o przekazywanie i kultywowanie tradycji świątecznych, to najcenniejsze wartości jakie możemy 

przekazać naszym dzieciom, szczególnie poza granicami Polski. 

 

Kącik Finansowy  
 

Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $167. Za kościół zapłacono $100. 

 Zebrano również $96 na kwiaty do dekoracji kościoła oraz Grobu Chrystusowego.  

Dla wszystkich ofiarodawców - Bóg Zapłać! 
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NIEDZIELA, 27-go KWIETNIA, 2014  

Kanonizacja błogosławionych Jana XXIII i Jana Pawła II 

 

 
 

 

Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII będzie największą pod względem liczebności uczestników 

uroczystością 2014 roku w Watykanie i jedną z rekordowych w historii Kościoła. Oczekuje się, że 27 

kwietnia br. we mszy kanonizacyjnej weźmie udział około miliona osób. 

 

       Znacznie wyższe prognozy przedstawił burmistrz Rzymu Ignazio Marino, który powiedział na początku 

grudnia, że miasto szykuje się na przyjazd nawet 5 mln osób. Tę liczbę jednak uważa się za zawyżoną. Pewny 

jest natomiast przyjazd około 100 oficjalnych delegacji z całego świata.  

Niewiadomą pozostaje przede wszystkim liczba pielgrzymów z Polski. Po konsystorzu 30 września, na którym 

zapadła decyzja o dacie kanonizacji, metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz powiedział, że 

spodziewa się setek tysięcy wiernych z Polski. Dominuje przekonanie, że kwietniowa kanonizacja zgromadzi 

więcej osób niż beatyfikacja polskiego papieża 1 maja 2011 roku, w której uczestniczyło kilkaset tysięcy osób. 

 

      Tym razem to wydarzenie o potrójnym wymiarze: na ołtarze wyniesionych zostanie dwóch gigantów 

Kościoła XX wieku. Jednocześnie mszę odprawi Franciszek, który budzi ogromne zainteresowanie i przyciąga 

do Watykanu tłumy wiernych. Wystarczy przypomnieć, że na każdej środowej audiencji generalnej i spotkaniu na 

modlitwie Anioł Pański gromadzi się dwa razy w tygodniu od kilkudziesięciu do 100 tysięcy osób. 

 

     Drugą niewiadomą - przy ogromnych oczekiwaniach i głośno wyrażanych nadziejach - jest to, czy w mszy 

kanonizacyjnej udział weźmie emerytowany papież Benedykt XVI. Byłoby to wydarzenie o ogromnym 

znaczeniu symbolicznym, bo to następca Jana Pawła II podjął decyzję o natychmiastowym otwarciu jego 

procesu beatyfikacyjnego w 2005 roku i to on ogłosił go błogosławionym sześć lat później. To za jego 

pontyfikatu również trwał proces kanonizacyjny, sfinalizowany w lipcu 2013 roku przez Franciszka. 

 

      Watykan nie wyklucza przybycia Benedykta XVI, choć daje wyraźnie do zrozumienia, że wszystko zależy od 

emerytowanego papieża, który ustępując w lutym bieżącego roku zapowiedział, że pozostanie "ukryty dla 

świata". 

ZACHĘCAMY DO OGLADANIA! 

 

Dzięki specjalnemu serwisowi TVP KANONIZACJAJP2.TVP.PL będzie można obejrzeć transmisję 

z Watykanu online, na żywo w Internecie, a także rozmowy ze specjalnego studia. 

 

 



 

 

BŁOGOSŁAWIONY JAN PAWEŁ II 

 

 Droga do świętości zmarłego 2 kwietnia 2005 roku Jana 

Pawła II została uznana za najszybszą w nowożytnej historii 

Kościoła. W lipcu tego roku komisja kardynałów i biskupów z 

Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych uznała cud wybrany do 

kanonizacji Jana Pawła II. 

   Wybrano przypadek uzdrowienia z tętniaka mózgu, 

jakiego doznała Floribeth Mora Diaz z Kostaryki w kwietniu 

2011 roku. To przypadek, jak podkreślano, wyjątkowy i wręcz 

spektakularny, bo do uzdrowienia doszło w dniu beatyfikacji 

Jana Pawła II. Już po uznaniu tego cudu kobieta opowiedziała, 

że po ciężkim krwotocznym udarze mózgu, jaki przeszła, 

lekarze mówili, że nic nie mogą dla niej zrobić. Kilka tygodni 

po udarze Floribeth obejrzała transmisję telewizyjną z 

beatyfikacji Jana Pawła II w Watykanie. Jej rodzina zaś poszła 

na miejscowy stadion, gdzie również można było obejrzeć 

przekaz ze mszy. Następnego ranka obudziła się zdrowa. 

Lekarze stwierdzili potem, że została wyleczona w sposób, 

którego nauka nie jest w stanie wyjaśnić. 

 

 

Ioannes Paulus PP. II – Karol Wojtyła 

Papiestwo: 16 października 1978r. – 2 kwietnia 2005r. 

Beatyfikowany przez papieża Benedykta XVI w dniu 1 maja 2011r 
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