
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjacielu, jakże tu wszedłeś?  

 

 
 

 „Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który 

wyprawił ucztę weselną swemu synowi. (...) Wszedł 

król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył 

tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do 

niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając 

stroju weselnego?” Lecz on oniemiał. 

 

 

 

 

Biuletyn Informacyjny 

Polskiej Misji Katolickiej 
12 Październik (October), 2014 - Memphis, TN 

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
http://www.polskamisjakatolicka.org  

 

Ks. Kazimierz Abrahamczyk Ks. Robert Szczechura 

St. John Church, tel: 743-4551 IC Church, tel: 373-1261 
 

Pieśni na dziś( # Abba Ojcze):  

Wejście: Zawitaj Matko Różańca # 749 

Ofiarowanie: Wszystko Tobie #159  

Komunia: Panie pragnienia ludzkich serc  #120 

Dziękczynienie: Nie lękajcie się ( tekst w 

biuletynie) 

Wyjście: Panience na dobranoc #714 

 

Czytania na dziś:  

I - Czytanie z Księgi Proroka Izajasza 

(Iz 25,6-10a) 

II - Czytanie z Listu św. Pawła do Filippian 

(Flp 4,12-14,19-20) 

Psalm: (Ps 23,1-6) Refren: Po wieczne czasy 

zamieszkam u Pana  

Ewangelia: Według św. Mateusza (Mt 22,1-14) 

lub (Mt 22,1-10) 

Intencje dzisiejszej Mszy św. 
 

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencji: 

- ŚP. Piotra Nikodemczuka ( w czwartą rocznicę 

śmierci) 

 

Boże, miłosierny Panie, wysłuchaj 

łaskawie naszych modlitw za duszę 

Twojego sługi Piotra, za którego 

dziś się szczególnie modlimy, abyś 

Jego przyjął do społeczności Twoich 

Świętych.  

Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Amen. 

http://www.polishcatholicmission.org/


 
Myślisz, że to tylko dydaktyczna przypowieść? Mam wrażenie, że coraz częściej wiernie opisuje ona duchową 

rzeczywistość zawieranych w kościołach małżeństw. Nie mam wcale na myśli niewierzącej części rodziny 

przybyłej na ślub krewniaków, ale młodych stających na ślubnym kobiercu. Bywa, że pięknie ubrani i ufryzowani 

nie wiedzą, co celebrują. 
  

Jakiś czas temu kobieta, z którą rozmawiałem w przeddzień jej ślubu kościelnego, wyznała, że dla niej Bóg to 

nieosobowy intelekt kierujący kosmosem, że Jezus to człowiek, który zachęcał do dobrego życia, a Eucharystia to 

opłatek, który pomaga przeżyć niedzielę. Zapytana, czym się różni jej wiara od wiary żydów czy muzułmanów, 

nie potrafiła odpowiedzieć i wcale się tym nie martwiła. Trafił też do mnie mężczyzna skarżący się na któregoś z 

moich braci, że nie udzielił mu rozgrzeszenia podczas spowiedzi przedślubnej. Twierdził, że jest dobrym i 

religijnym człowiekiem: zachowuje dekalog i wierzy w Boga. Okazało się jednak, że przestał praktykować po 

bierzmowaniu, bo kto by miał dziś czas na pobożność. Na pytanie, czy czyta Pismo Święte, odpowiedział, że 

religijnych gazet nie kupuje, bo irytuje go ksiądz Rydzyk. Lista grzechów, do których przyznawał się 

mimochodem, była długa. Gdy tłumaczyłem, że spowiedź wymaga odwrócenia się od zła i postanowienia 

poprawy, był zbulwersowany. W końcu wykrzyknął: "Powinniście się cieszyć, że ja w ogóle tu przyszedłem, a 

nie robić mi trudności". 
 

W obu wypadkach próbowałem ratować sytuację. Pytałem, co dla tych osób znaczy sakrament małżeństwa, 

czy jest w nich tęsknota za bliskością Boga, pragnienie odnowienia wiary... Stali oniemiali. Milczeli również, gdy 

pytałem, jak udało im się załatwić formalności w biurze parafialnym, przejść kurs przedmałżeński, jak dostali 

rozgrzeszenie w czasie pierwszej spowiedzi przedślubnej. 
 

 Królestwo niebieskie rzeczywiście jest podobne do króla, który mówi do swoich sług: "Idźcie na rozstajne 

drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie". Zwołuje do niewiarygodnej bliskości 

nieprzygotowanych ludzi z opłotków. Zaprasza również Ciebie, nie przejmując się, że nie masz stroju weselnego. 

Mówi, że "wszystko możesz w Tym, który Cię umacnia". Nawet jeśli jesteś największym grzesznikiem, a 

poprosisz Króla o pomoc, zostaniesz obleczony w szatę wybieloną we krwi Baranka. Gospodarz posadzi Cię za 

stołem, przepasze się i będzie Ci usługiwał. Ważne, abyś zachował tyle pokory, byś zadziwił się ucztą z 

"najpożywniejszego mięsa i najwyborniejszych win", a zaproszenie potraktował jako nienależny Tobie zaszczyt. 

Powszechność Bożego zwołania bowiem sprawia, że chrześcijanom grozi postawa nowożeńców, którzy nie 

rozróżniają małżeństwa sakramentalnego od cywilnego kontraktu. 

 

autor: Paweł Kozacki OP, Prowincjał dominikanów 

 

 

 

Nie lękajcie się 

( Ta pieśń będzie śpiewana na dziękczynienie) 

 

Ref. 

Nie lękajcie się, Ja jestem z wami.  

Nie lękajcie się, Ja jestem z wami.  

Nie lękajcie się, Bóg jest miłością  

Nie lękajcie się, trwajcie mocni w wierze.  

 

 



 

1.Ty jesteś Skałą Zbawienia,  

Jedyną naszą ostoją.  

Przychodzimy do Ciebie po światło,  

Ulecz nasze serca, zmartwychwstać daj.  

2.Pomóż nam wytrwać przy Tobie,  

Być wiernym w wierze przez życia czas.  

Tylko w Tobie cała nasza nadzieja.  

Miłosierdziem swoim uzdrawiaj nas.  

 

3.Przekażcie światu mój Ogień  

Pokoju i Miłosierdzia.  

Nieście wszystkim orędzie nadziei.  

Moje światło niech świeci wśród was. 

 

 

Październik miesiącem różańca świętego 

 

Rozpoczął się miesiąc październik - czas ten jest w  szczególny sposób poświęcony Matce Boskiej 

Różańcowej, a także modlitwie zwanej Różańcem. Jest to modlitwa, która swe początki ma prawdopodobnie już 

w średniowieczu i poprzez rozważanie poszczególnych tajemnic za pośrednictwem Matki Bożej kierowana jest 

do samego Pana Jezusa.  
 

„Matce Bożej byłoby szczególnie miło gdyby w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach została 

odnowiona modlitwa różańcowa. Szczególnie, aby rodzice modlili się z dziećmi, dzieci z rodzicami, aby szatan 

nie mógł nam nic uczynić. Matka Boża podkreśla, że szatan jest bardzo mocny i pragnie przeszkodzić nam we 

wszystkim. Dlatego prosi abyśmy wzmożyli nasze modlitwy. Abyśmy poprzez modlitwę mogli odsunąć szatana jak 

najdalej od siebie, by nie mógł nam nic uczynić. Ale mówi; najlepiej możecie to uczynić z różańcem w ręku, 

ponieważ jest to najmocniejszy oręż w walce z szatanem. „(Vicka Ivanković) 



 

Matka Boża w Medziugorje wielokrotnie w orędziach 

wspomina o różańcu świętym. Powiedziała między innymi: 

„Gdy jesteście zmęczeni i chorzy i nie znacie sensu waszego 

życia, weźcie różaniec i módlcie się; módlcie się, dopóki 

modlitwa nie stanie się radosnym spotkaniem z waszym 

Zbawicielem." (25.04.01) 

„Różaniec, dziatki jest mi szczególnie drogi. Poprzez różaniec 

otworzycie mi swoje serce i mogę wam pomóc." (25.08.97) 

„Jeśli chcecie - przyjmijcie różaniec. Już sam różaniec może 

dokonać cudów na świecie i w waszym życiu." (25.01.91) 

„Módlcie się i niech różaniec będzie zawsze w waszych rękach 

jako znak dla szatana, że do mnie należycie." 

 

Kościół wielokrotnie wypowiadał się o wartości modlitwy różańcowej. Papież Pius IX mówił do 

pielgrzymów w Rzymie: 

"Widzieliście dużo muzeów, ale jest jeden skarb przecudny, któregoście nie widzieli, bo noszę go przy sobie - tu 

wyjął mały, czarny różaniec - oto różaniec mego poprzednika, Piusa VIII, którego nazwano Hiobem papieży. On 

jednak zwyciężył. Dajcie mi armię modlących  się na różańcu, a zwyciężę cały świat." 
  

Leon XIII stwierdził:  

"Patrząc na zło, które zewsząd naciera na Kościół, nie widzę nic lepszego ani bardziej stosownego, jak polecać 

różaniec, który wiarę i cnotę ożywia." 
  

Pierwszy nuncjusz apostolski w niepodległej Polsce, Pius XI powiedział  

"Ze wszystkich modlitw różaniec jest najpiękniejszy i najbogatszy w łaski. Kochajcie więc różaniec i odmawiajcie 

go codziennie i pobożnie." 
  

Pius XII zaś dodaje:  

"Odmawiajcie różaniec w rodzinie, to piękny i przyjemny Bogu widok, gdy u schyłku dnia ognisko rodzinne 

rozbrzmiewa pochwałami na cześć dostojnej Królowej Niebios". 
  

A nasz Umiłowany Papież Bł. Jan Paweł II ustanowił tajemnice światła i napisał piękny List Apostolski Rosarium 

Virginis Mariae (który warto przeczytać). Mówił:  

"Różaniec to moja ulubiona modlitwa" oraz "Modlitwa tak prosta i bogata. Z głębi mojego serca zachęcam 

wszystkich do jej odmawiania." 
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Modlitwa Różańcowa 
 

W tym roku polecajmy Bogu za wstawiennictwem Maryi Królowej Różańca Świętego 

sprawę pokoju na świecie, a także módlmy się w intencji rodzin. 

"Zawitaj, Królowo Różańca świętego, 

jedyna nadziejo człowieka grzesznego! 

Zawitaj, bez zmazy lilijo, 

Matko Różańcowa, Maryjo!" 

Ks. Kazimierz zachęca wszystkich chętnych do uczestnictwa we wspólnym odmawianiu 

różańca w kolejne dwie soboty października (19go & 26go) o godz. 18:30. 

   
 

Koncert - Św. Cecylii 
 

Chętnych do wzięcia udziału w tegorocznym koncercie Św. Cecylii 

prosimy o zgłoszenia bezpośrednio do ks. Kazimierza lub  Z. Schmidt  

(nie później niż 10 listopada).  

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału! 

Coroczny Festyn w Kościele St. John w Październiku 
 
 

19go października od godz. 12:00 (południe) odbędzie się w kościele St. John coroczny piknik – festyn.  

Ks. Kazimierz zwraca się z prośbą o donacje przedmiotów, które można by było sprzedać na organizowanej  

z tej okazji aukcji. Przedmioty te prosimy o dostarczenie na plebanię kościoła St. John do środy, 15go 

października. Bóg Zapłać! 
 

Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do uczestnictwa w tym festynie ! 

Coroczna Zbiórka Żywności 
 

Zbliżamy sie do okresu Święta Dziękczynienia i 

okresu świąt Bożego Narodzenia –  

Ks. Kazimierz oraz kościół St. John zwraca się z 

prośbą o pomoc w zbiórce żywności dla 

potrzebujących okolicznych rodzin. Prosimy o 

przyniesienie nie psujących się artykułów 

spożywczych (puszki, makaron, zupy). Donacje 

pieniężne mile widziane.   

 

Serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Msze św. w miesiącu listopadzie  
 

- sobota, 1go listopada (Święto Zmarłych) – godz. 18:30  

- niedziela, 9ty listopada, jak zawsze o godzinie 13:30 

 

 
 

  
 

  

  
 

 
   

Kącik Finansowy  
 

Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $304. Comiesięczna opłata za kościół wynosi $100.  

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać! 
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