
Biuletyn Informacyjny 
Polskiej Misji Katolickiej 

May/Maj 2014, Memphis, TN 

http://www.polskamisjakatolicka.org 

 

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: Mamy Zofii Schmidt -   

ŚP. Jadwigę Szczepaniak, w 35 rocznicę śmierci. 

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. 

 

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

Wejście – Dobra Matko i Królowo #636           I - Z Dziejów Apostolskich  2:14a, 3-41   

Ofiarowanie – Królowej Anielskiej śpiewajmy #663         II – Z listu Św. Piotra Apost. 2:20-25 

Komunia – Jezus swoją Matkę ci zostawił #660          Psalm: 23(22),1-3a.3b-4.5.6. 

Dziękczynienie – Janie Pawle teraz przyjdź #1009            Ewangelia: Wg. Św. Jana   10:1-10 

Wyjście -  Panience na dobranoc # 714 
 

IV Niedziela Wielkanocna, Rok A 

 Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości"  

 

      "To mówi Pan: Ja przychodzę"... Niewątpliwie to właśnie uczynił i to będzie 

się jeszcze dokonywało: "Oto przychodzę - odszukam moje owce i zaopiekuję 

się nimi jak pasterz swoim stadem." Źli pasterze nie troszczyli się o nie, gdyż 

nie wykupili owiec swoją krwią... "Moje owce słuchają mego głosu. Odszukam 

moje owce spośród rozproszenia i wyprowadzę je z miejsc, gdzie się oddaliły w 

pochmurne i ciemne dni. Niezależnie od trudności, odnajdę je... Wyprowadzę 

moje owce z obcych krain, zgromadzę je i przyprowadzę do owczarni. 

Poprowadzę je na pastwiska pośród gór Izraela."  

 

      Autorzy Ksiąg świętych nazwani są "górami Izraela". Jeśli chcecie paść 

bezpiecznie tam wypasajcie. Wszystko, co tam usłyszycie, kosztujcie z 

rozkoszą, wszystko zaś, co pochodzi z zewnątrz, odrzucajcie. Nie oddalajcie się 

we mgle, słuchajcie głosu pasterza. Gromadźcie się wokół wzgórz Pisma 

świętego. Tam odnajdziecie rozkosz waszego serca, tam nie ma nic zatrutego, 

nic szkodliwego, tam najobfitsze pastwisko... "Nad strumieniami i na 

wszystkich zamieszkałych miejscach". Z gór, o których mówiliśmy, spływają 

strumienie nauki ewangelicznej, albowiem "na cały świat ich głos się rozchodzi", a wszystkie zamieszkałe 

miejsca stają się obfitym i przyjemnym pastwiskiem dla owiec. 

 

      "Będę je pasł na dobrym pastwisku...Tam będą ich legowiska", czyli tam, gdzie będą mogły odpocząć i 

powiedzieć: "Dobrze nam tutaj", gdzie będą mogły stwierdzić: "To jest prawda, to jest oczywiste, z pewnością 

nie mylimy się". Odpoczną w chwale Pana, jakby na swych legowiskach. 
                                      Św. Augustyn (354-430),  

                                                     Biskup Hippony (Północna Afryka) 
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Msze Św. w miesiącu czerwcu 2014 roku 

W czerwcu nasza comiesięczna msza św. odbędzie się jak zawsze w drugą niedzielę miesiąca – 8go, o godz. 

13:30. Rownież w czerwcu w dniu Bożego Ciała, 22(niedziela) o godz. 9:00 rano odbędzie się 4-języczna 

msza wraz z procesją wokół kościoła. Każda wspólnota jest odpowiedzialna za budowę jednego ołtarza. 

Zapraszamy do uczestnictwa oraz zachęcamy do pomocy. Po zakończeniu procesji zapraszamy na wspólny 

„branch”. 

W okresie wakacji msze św. w języku polskim nie odbędą się. Następna msza św. - 14go września. 

                                                            Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana w Święta Wielkanocne wynosiła $1.917,00  (W tym: $560 na podesty, $ 100 donacja & $180 

zysk z DVD) . Wydatki organizacyjne oraz opłata za kościół wyniosły $430. Dla wszystkich ofiarodawców – 

Serdeczne Bóg Zapłać! 

_________________________________________________________________________________________  

Litania do św. Jana Pawła II 

Ojcze w niebie – Boże, 

Synu Odkupicielu świata 

Duchu Święty – Boże, 

Święta Trójco jedyny – Boże, 

wysłuchuj próśb ludu wiernego 

wnoszonych za wstawiennictwem Karola świętego. 

 

Święty Karolu – umiłowany Janie Pawle Drugi, 

sławimy życia ziemskiego Twoje dla Boga zasługi. 

Wypraszaj dla nas łaski Boga. 

 

Od dnia narodzenia, z woli Boga Wszechmogącego 

obdarzony zostałeś misją propagowania życia świętego. 

Wypraszaj dla nas łaski Boga. 

 

Nie łatwy okres dzieciństwa Twego 

otaczała łaska i troska serca Bożego. 

Wypraszaj dla nas łaski Boga. 

 

Artystyczne talenty ujawnione w Twojej młodości 

kierowałeś do Boga i Jego do ludzi miłości. 

Wypraszaj dla nas łaski Boga. 

 

Kapłaństwo było drogą i misją Twojej dorosłości, 

a jego treścią – wskazywanie ludziom drogi do świętości. 

Wypraszaj dla nas łaski Boga. 

Wielkie są zasługi umysłu Twojego 

dla dokonań Soboru Watykańskiego Drugiego. 

Wypraszaj dla nas łaski Boga. 

 

Jako Papież wielkim apostołem katolicyzmu byłeś, 

w licznych podróżach po świecie Słowo Boże głosiłeś. 

Wypraszaj dla na łaski Boga. 



Bóg świętość Twoją światu objawiał, 

gdy przez dotyk rąk Twoich ludzi uzdrawiał. 

Wypraszaj dla nas łaski Boga. 

Chociaż z ciężką chorobą walczyłeś 

kościół w trzecie tysiąclecie wprowadziłeś. 

Wypraszaj dla nas łaski Boga. 

Kończąc na oczach świata swoje życie doczesne 

pokazałeś, że naprawdę istnieje życie wieczne. 

Wypraszaj dla nas łaski Boga.     

   

Dzisiaj w areopagu świętych u boku Boga w niebie 

patronujesz ludziom, których zdrowie jest w potrzebie. 

Wypraszaj dla nas łaski Boga. 

Za Twoim wstawiennictwem prosimy Pana Boga, 

aby w dobrym zdrowiu wiodła nas do nieba droga. 

Wypraszaj dla nas łaski Boga. 

 

Karolu święty – Janie Pawle Drugi, 

niech przesłania Twojej ziemskiej posługi 

stanowią dla nas wzorce do naśladowania 

i codziennego Boga wielkości wysławiania. 

Niech Pan Bóg w swojej wielkiej łaskawości 

daje nam siły w dążeniu do świętości. 

Amen 
 

Janie Pawle, teraz przyjdź 
słowa: bp Józef Zawitkowski; 

melodia: ks. Wiesław Kądziela 

 

Ref. Janie Pawle, teraz przyjdź 

Z mocą, jak błogosławiony. 

Słowa swoje zamień w czyn, 

Bóg niech będzie uwielbiony; 

Niech zadrży ziemia, zagra róg, 

Bo nic nad Boga, któż jak Bóg! 

 

1. Przekroczyliśmy próg nadziei, 

Oblicze ziemi się zmieniło, 

Bo całe życie nas szukałeś, 

A słońce prawdy nam świeciło. 

Ref. Janie Pawle, teraz przyjdź... 
2. A Chrystus wczoraj, dziś i zawsze 

Naszą nadzieją jest i skałą. 

Wieki i trudne czasy miną, 

Bóg, wiara, honor w nas ostaną. 

Ref. Janie Pawle, teraz przyjdź... 
3. Pamięć zachować i tożsamość 

Bogurodzica nam pomoże, 

A być świadkami miłosierdzia 

Pomóż nam, pomóż, Święty Boże! 

Ref. Janie Pawle, teraz przyjdź... 

 



ks. Krzysztof Pawlina 

Pokolenie JPII - co z nich wyrośnie?... 

Młode pokolenie Polaków po 1989 r. nazywa się albo pokoleniem T, czyli 

pokoleniem transformacji, albo pokoleniem Nic, tzn. za młody, aby zająć 

atrakcyjne stanowisko, i za stary, aby doczekać się efektów transformacji 

ustrojowej. Albo też określa się je jako generację R - to skrót wartości, 

jakimi chcą się kierować ci młodzi ludzie ("4 razy R"): rodzina, rynek, 

religia, rozsądek. Młodzież doby internetu jest także nazywana net 

generation albo "sieciakami". Wreszcie określa się młodych ludzi jako 

pokolenie JPII (lub jak czasem się pisze: JP2) - to ludzie, dla których Jan 

Paweł II stanowi jakiś punkt odniesienia.  

Pojęcie "pokolenie JPII" 
Zdefiniowanie grupy, którą nazywamy pokoleniem, jest kwestią problematyczną. Z pomocą przychodzi 

funkcjonujące w języku polskim określenie "pokolenie Kolumbów". Weszło ono do obiegu dzięki dobrze znanej 

książce Romana Bratnego pt. Kolumbowie rocznik 20. Odnosi się tu ono do tych, którzy urodzili się już w wolnej 

Polsce, czyli w latach 20. XX wieku, a okres ich dojrzewania i młodości przypadł na lata II wojny światowej. Dla 

nich wydarzeniem pokoleniowym był czas niemiecko-radzieckiej niewoli.  

Jak więc należy rozumieć pokolenie JPII? Określenie to pojawiło się podczas Światowych Dni Młodzieży 

odbywających się w Paryżu w 1997 roku. Po 2 kwietnia 2005 roku, a więc po śmierci Jana Pawła II, zaczęło się ono 

szybko rozprzestrzeniać. Jedna z nich to obecni czterdziesto- i pięćdziesięciolatkowie, którzy wchodzili w okres 

dojrzałości w momencie, gdy kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Drugą grupą mogą stanowić 

trzydziestolatkowie, którzy kształtowali swój system wartości w oparciu o nauczanie Jana Pawła II i niejednokrotnie 

byli uczestnikami papieskich pielgrzymek do ojczyzny. Do pokolenia JPII można również zaliczyć dzisiejszych 

dwudziestolatków oraz nastolatków, którzy nie pamiętają już innego papieża prócz Jana Pawła II. W grudniu 2011 

przeprowadziłem wśród studentów duszpasterstwa akademickiego ..., studenci ci przeważnie dodawali: "Choć 

jednak nie znam jego nauczania dogłębnie, nie przeszkadza mi to kochać go. On jest ważny w moim życiu". 

Pedagogia Jana Pawła II 
Dlaczego tak wielu młodych pokochało Jana Pawła II? Chyba m.in dzięki temu, że był świetnym pedagogiem. 

Tajemnica jego pedagogii zawiera się w przyjęciu przez niego idealistycznej wizji człowieka, przez co rozumiem 

pozytywne patrzenie na niego. Jan Paweł II uważał, że dobro, które jest w człowieku, zawsze się obroni, natomiast 

zło ma określoną miarę, dlatego w końcu się wyczerpie – trzeba tylko okazać cierpliwość. Jego zdaniem dobro 

zawiera w sobie potencjał wzrostu, zło zaś jest autodestrukcyjne. 

Jan Paweł II akcentował więc przede wszystkim istniejące w człowieku dobro. Niektórzy mogą mu zarzucać pewną 

dozę naiwności, postulował bowiem czekanie, aż człowiek dojrzeje sam do dobrych wyborów i czynów. Jednak 

czekanie, by dobro w człowieku się rozrosło, dla Papieża nie było równoznaczne z biernością. Sposób Jana Pawła II, 

aby w człowieku ujawniło się dobro, można określić jako "podnoszenie jego głowy do góry". Tym właśnie było na 

przykład wskazywanie na wyjątkowość człowieka, czyli jego godność. Nie tyle chciał dawać szczegółowe 

wskazówki, ile próbował unosić ludzkiego ducha wzwyż. W swych przemówieniach do młodych, chociażby w 

Polsce, sformułował pięć wezwań, które powinni traktować jako zadania do wypełnienia: 

odkryjcie w sobie "wewnętrznego człowieka"; starajcie się być ludźmi sumienia; wymagajcie od siebie, nawet gdyby 

inni od was nie wymagali; obrońcie swoje Westerplatte; pozostańcie wierni dziedzictwu, któremu na imię Ojczyzna. 

 

 

Nabożeństwa majowe 

To również stara forma modlitewna, która nie straciła na aktualności i w dalszym ciągu 

gromadzi na modlitwie całe rzesze wiernych. Zarówno w kościołach w największych polskich 

miastach, jak i przed wiejskimi kapliczkami ludzie gromadzą się w maju po to, aby śpiewając 

wspólnie Litanię loretańską, oddać cześć Matce Bożej. W roku 1837 w Polsce zostały po raz 

pierwszy odprawione nabożeństwa majowe w kilku polskich miastach, między innymi w 

Krakowie, Nowym Sączu i w Toruniu. Pierwsze uroczyste odśpiewanie nabożeństwa 

majowego miało miejsce w warszawskim kościele Świętego Krzyża w roku 1852. 
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