
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Święto podwyższenia Krzyża Świętego 

 

 
 

 „Uwielbiamy Cię, Chryste, 

 i błogosławimy Ciebie, bo  

przez Krzyż Twój święty 

 świat odkupiłeś.” 
 

 

 

 

Biuletyn Informacyjny 

Polskiej Misji Katolickiej 
14 Wrzesień (September), 2014 - Memphis, TN 

ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 
http://www.polskamisjakatolicka.org  

 

Ks. Kazimierz Abrahamczyk Ks. Robert Szczechura 

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

Pieśni na dziś( # Abba Ojcze):  

Wejście: Krzyżu Chrystusa #390  

Ofiarowanie: Wierzę w Ciebie Panie 

#431  

Komunia: Jezu najwyższe imię #929  

Dziękczynienie: „Ta krew z grzechu 

obmywa mnie” 

Wyjście: Cóż Ci Jezu damy #68 

 

Czytania na dziś:  

I - Czytanie z Księgi Liczb  

(Lb 21,4b-9) 

II - Czytanie z Listu św. Pawła do 

Filippian (Flp 2,6-11) 

Psalm: Wielkich dzieł Boga nie 

zapominajmy (Ps 78,1-2.34-38) 

Ewangelia: Według św. Jana  

(J 3,13-17) 

Intencje dzisiejszej Mszy św. 
 

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencji zmarłych: 

- za rodzinę Zosi Gruszczyńskiej: ŚP. Piotra Kuźmę - tatę 

oraz braci, Ryszarda i Jerzego, a w szczególności za mamę 

Stanisławę Kuźma, w 8-ą rocznicę jej śmierci. 

- za mamę Julii Campbell, Rozalię Józefę Rogalską, w 1szą 

rocznicę jej śmierci. 

 

Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw, 

aby dusze naszych rodziców, braci i sióstr, 

krewnych i dobrodziejów, za których się 

modlimy, oczyszczone ze wszystkich 

grzechów, otrzymały z Twego miłosierdzia 

szczęście światłości wiekuistej.  

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  

http://www.polishcatholicmission.org/


 
Święto Podwyższenia Chrystusowego Krzyża pobudza nas do refleksji nad tajemnicą, jaką kryje w sobie 

Krzyż Zbawiciela. Znak krzyża czynimy w bardzo wielu okolicznościach naszego życia duchowego. Tym 

znakiem rozpoczynamy i kończymy modlitwy. Czynimy go także na początku i na końcu Mszy św.. Nie 

zapominajmy o nim rozpoczynając podróż. Zawsze starajmy się wykonywać święty znak krzyża starannie i z 

szacunkiem, ponieważ jest to znak naszego zbawienia. Przypomina nam, że zostaliśmy odkupieni przez śmierć 

Jezusa, która dokonała się na Krzyżu. Na drzewie krzyża dopełniło się największe dzieło miłości, zbawienie 

każdego, bez wyjątku człowieka. Widok Krzyża jest nam bliski. Zostaliśmy wychowani w szacunku wobec 

krzyża. Widzimy go najpierw w naszych domach, kościołach i w wielu, wielu innych miejscach. Nosimy go 

również na piersiach. 
  

Skierujmy teraz nasze myśli ku dawnym czasom. Przeszło dwa tysiące lat temu Krzyż kojarzył się ludziom z 

ogromnym cierpieniem, był symbolem największej hańby i poniżenia człowieka. Chrystus Pan, choć nie popełnił 

żadnego grzechu, dobrowolnie zgodził się umrzeć na krzyżu, aby w ten sposób w imieniu wszystkich ludzi 

przeprosić Boga Ojca za grzechy całego świata. Bóg przyjął zadośćuczynienie swojego Syna i przebaczył nam. 

Jezus przez swoje zmartwychwstanie pokazał, że jest prawdziwym Bogiem i jest silniejszy niż grzech, silniejszy 

niż śmierć i cierpienie. Dlatego znak krzyża otaczamy tak wielkim szacunkiem i miłością. Przed krzyżem 

klękamy, krzyż całujemy, bo na nim dokonało się zbawienie całej ludzkości. 
 

W święto Podwyższenia Krzyża Świętego, chcemy uczcić Krzyż i podziękować Panu Bogu za wielką miłość 

Pana Jezusa do nas i za Jego śmierć i zmartwychwstanie. Sławimy dzisiaj Krzyż słowami hymnu: 

„O Krzyżu bądź pozdrowiony, 

Jedyna nasza nadziejo! 

Zachowaj wiernych od złego 

I zniwecz zbrodnie ludzkości.”  
 

 (...) Każdy z nas w swoim sercu może dokonać takiego podwyższenia Krzyża przez miłość do Pana Jezusa. 

Patrząc na Krzyż pamiętajmy, że to znak naszego zbawienia. Niech on nam przypomina o wielkiej miłości 

Chrystusa do nas. Dlatego krzyż wieszamy w naszych mieszkaniach, aby przypominał rodzicom i dzieciom, że z 

niego płynie moc na przetrwanie ciężkich i trudnych dni. A gdy nas dotyka cierpienie, byśmy zawsze dostrzegali 

Chrystusa, ponieważ inaczej nie udźwigniemy naszego krzyża. Każdy krzyż niesiony z Chrystusem nie załamie 

nas, a stanie się duchową siłą i mocą. Każdy ma swój krzyż. Krzyż każdego człowieka jest inny. Jezus, dźwigając 

krzyż na Golgotę, upadł pod jego ciężarem, potrzebował więc Cyrenejczyka. Każdy z nas jest zaproszony, aby 

był Szymonem Cyrenejczykiem z drogi krzyżowej. Po spotkaniu z krzyżem człowiek staje się inny. 
 

(...) Kto zbliży się do Krzyża, ten się zmienia, staje się Chrystusowy. Sprawdzają się słowa pieśni:  

„W Krzyżu cierpienie,  

w Krzyżu zbawienie,  

w Krzyżu miłości nauka.  

Kto Krzyż odgadnie, ten nie upadnie,  

w boleści sercu zadanej”. 
 

Krzyż swoją pionową belką wskazuje niebo. Jego belka pozioma, niczym szeroko rozwarte ramiona 

kochającego człowieka, obejmujące wciąż na nowo wszystkich i każdego. W nim mieści się tajemnica 

przezwyciężania zła miłością. Jest prawdziwym znakiem obecności Boga wśród ludzi.  

 

autor: o. Korneliusz Jackiewicz O. Cist.  



 

 

 

To piękna piosenka powstała w trakcie koncertu Martina Valverde w Meksyku w latach 80-tych.  

To są prawdziwe słowa Jezusa do Ciebie! Nikt Cię nie kocha tak jak On! Dzielmy się tą Miłością z innymi! 

 

„Nikt Cię nie Kocha tak jak Ja”  

 

Ile czekałem na tę chwilę  

Ile czekałem byś zechciał przyjąć Mnie  

Ile czekałem, byś się odezwał  

Byś w me ramiona w końcu wtulił się  

Ja wiem dobrze co przeżywasz  

Wiem też dobrze czemu płaczesz  

I znam dobrze Twe cierpienie  

Bo nigdy nie opuściłem Ciebie  

  

Refren 

Nikt Cię nie kocha tak jak Ja  

Nikt Cię nie kocha tak jak  

Popatrz na krzyż oto dowód mej miłości  

Nikt Cię nie kocha tak jak Ja  
 

Nikt Cię nie kocha tak jak Ja  

Nikt Cię nie kocha tak jak Ja 

Popatrz na krzyż, to dla Ciebie, bo Cię kocham! 

Nikt Cię nie kocha tak jak Ja  

  

Ja wiem co chcesz Mi powiedzieć 

Chociaż czasem nic nie mówisz 

Wiem też dobrze to co czujesz 

Choć tym ze Mną się nie dzielisz 

Przy Twym boku wciąż kroczyłem 

W trudnych chwilach niosłem Ciebie 

Wiedz, że robię to bo Jestem 

Twym najlepszym przyjacielem! 

 

„Ta krew z grzechu obmywa mnie” ( Ta pieśń będzie śpiewana na dziękczynienie) 

  

Ta krew z grzechu obmywa nas             

Ta krew czyni mnie bielszym od śniegu    

Ta krew z grzechu obmywa nas             

To jest Baranka święta krew              

 

 

 

 



 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Msza św. w miesiącu październiku  

 

 Następna msza św. - 12go października 2014. 

 

Zapraszamy na „Oktoberfest” w Paris, TN 
 

W dniu 4go października ks. Krzysztof Rusin zaprasza do odwiedzenia parafii  

w Paris, TN. 

4go października (niezależnie od pogody ) odbędzie się tam już 32 coroczny 

festiwal  Oktoberfest.  Przewidziane są zabawy oraz pokazy artystów ludowych z 

tamtejszego regionu.  Fajna zabawa i dużo wspomnień ! Zachęcamy !!! 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej kościoła:     

http://www.holycrossparis.org/index.html 
 

Adres: Holy Cross Catholic Church -  tel. (731) 644- 966 

1210 East Wood Street /   Paris, TN 38242 
 

Można pojechać na cały weekend  i zatrzymać się na kampingu Paris Landing –link Paris Landing State Park - 

to jest w odległości 15-20 min od kościoła. Piękna okolica, i wspaniałe warunki na biwakowanie na polu 

namiotowym, kampingach lub hotelu. Czas dojazdu  ok 2.5 godziny, a więc można też wybrać się tylko na 

jeden dzień. 

    
 

Kącik Finansowy  
 

Ofiara zebrana w czerwcu, na przed wakacyjnej mszy św. wynosiła $312. Comiesięczna opłata za kościół 

wynosi $100. Dla wszystkich ofiarodawców – Serdeczne Bóg Zapłać! 
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„

Ogłoszenie: 
 

Jeśli będzie kilka osób chętnych, to tak jak w poprzednich latach zamówimy suszone grzyby. Cena $31.50/funt, 

plus UPS przesyłka do Memphis. 

Chętnych w jak najszybszym czasie prosimy o zgłoszenia do Zofii Schmidt, tel. 372-5794 
 

Coroczny Festyn w Kościele St. John w Październiku 
 

Zaznacz swój kalendarz......19go października od godz. 12:00 (południe) odbędzie się w kościele St. John 

coroczny piknik – festyn. Ks. Kazimierz zwraca sie z prośbą o donacje przedmiotów, które można by było 

sprzedać na organizowanej z tej okazji aukcji. Dokładniejsze informacje w nastepnym biuletynie. 

Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do uczestnictwa w tym festynie ! 

http://www.holycrossparis.org/index.html
http://www.tn.gov/environment/parks/ParisLanding/


 
 

Gorzki jest smak pożegnań... 
 

 Pewnie nie wszyscy z Państwa wiedza, że w okresie wakacyjnym opuściły 

Memphis dwie polskie rodziny. 

 Na początku lata w lipcu Państwo Jadwiga i Michał Miller przenieśli się 

bliżej syna w okolice Nashville, TN. A później w sierpniu wyjechał z Memphis do 

Nowego Yorku, Pan Edward Nowakowski. 

 Dziękujemy Wam za czas spędzony z nami w Memphis. 

Z głębi serca życzymy Wam wszystkim samych tylko słonecznych dni na tej nowym 

etapie Waszego życia. Życzymy powodzenia w działalności zawodowej i w życiu 

prywatnym. 

 Życzymy Wam wiele radości  na każdy nadchodzący dzień a ponad 

wszystko dużo, dużo zdrowia !!!! 

Zapraszamy do Memphis, kiedykolwiek wasze ścieżki Was tutaj przywiodą. 
 

 Zostańcie z Panem Bogiem ! 

Polska Misja Katolicka w Memphis, TN 

 

Tylko kilka słów.... 
 

 Do wszystkich rodaków którzy nie mieli możliwości uczestniczyć  w moim pożegnalnym 

wieczorze. Piszę ten list, aby poinformować o moim formalnym przejściu na emeryturę z University of 

Memphis, Conference Center, gdzie pracowałem jako Szef Kuchni oraz Dyrektor Departamentu Food & 

Beverage. Jednocześnie pragnę poinformować, że opuściłem Memphis i mieszkam obecnie w Greenpoint, NY.  
  

 Znajac mnie, napewno przypuszczacie, że nie będę siedział i „łowił  rybki”... 

Ja muszę być aktywny w moim fachu, to znaczy że rozpocznę nową działalność,  Catering Services Company. 

(www.eurofinecatering.com) 
  

 Od czasu kiedy moja najdroższa żona zmarła, nie miałem nikogo z rodziny w Memphis;  miałem 

dobrych przyjaciół i dobrą reputację w miejscu pracy oraz w innych organizacjach socjalnych jak rownież w 

środowisku wspólnot Polonijnych. Nade wszystko jestem niezmiernie zaszczycony, że poznałem Was 

wszystkich i byłem w Waszej obecności wiele razy.  

Miałem przyjemność  współpracy z obydwoma polskimi grupami PMK and PAS ponieważ „My wszyscy 

Polacy to Rodacy”. Obecnie jestem gotowy do  mojej nastepnej fazy życia, bliżej rodziny a także z 

możliwością zrobienia czegoś dla rodziny poprzez rozpoczęcie nowej działalności gastronomicznej.  
  

 Wiem, że wszyscy są podekscytowani wiadomością o tym, że Polska jest uhonorowanym krajem 

wybranym przez miasto Memphis na maj przyszłego roku. Mam nadzieję, że uroczystości będą bardzo udane. 

Na koniec, byłbym szczęśliwy gdybym mógł pomóc w procesie przygotowań do tej uroczystości. Mam 

nadzieje przyjechać w maju 2015 na kilka dni, aby włączyć się w aktywną pomoc dla przygotowania tej 

przepięknej celebracji „Memphis in May”.  
 

 Proszę nie wahaj się pozostać w kontakcie ze mną, mój adres e-mailowy pozostanie taki sam przez 

długi czas:  chefemn@gmail.com ,Tel. (901)-246-7669.  
  

Z poważaniem, 

       Edward Nowakowski 

http://www.eurofinecatering.com/
mailto:chefemn@gmail.com


 

 
   


