
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Pieśni na dziś: 

 

Wejście: Wkrzyżu cierpienie #433 

Ofiarowanie: Mój Mistrzu #396 

Komunia: Wierze w Ciebie Panie#431 

Dziękczynienie: Podaruj mi Panie   

Wyjście: Ach mój Jezu #349 

Czytania na dziś: 

I - Czytanie z Księgi Wyjścia (Rz 20:1-3,7-

8, 12-17) 

II - Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do 

Korynt ian  (óRz 1:22-25) 

Psalm: Ps 19 (18), 8, 9, 10, 11 

" Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne" 

Ewangelia: Według św. Jana (2:13-25) 

Biuletyn Informacyjny 

Polskiej Misji Katolickiej 
8 Marzec (March), 2015 - Memphis, TN 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
http://www.polskamisjakatolicka.org 

 

Ks. Kazimierz Abrahamczyk Ks. Robert Szczechura 

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

 
 

 Intencje dzisiejszej Mszy Św.  

Dzisiejsza Msza św. będzie odprawiona w kolejną rocznicę 

śmierci w intencjach za ŚP: 

1- Janinę i Bolesława Kareckich (rodziców Teresy Rudnickiej)  

oraz Brata  Tadeusza –  

2- Za brata Bernarda, Jerzego Zawadę  oraz Jego rodziców, 

Zofię i Antoniego Zawadów –  

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i 

służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął 

do społeczności swoich Świętych. Spraw, prosimy Cię, Panie, 

aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, 

otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
 

                                
 

 
 

„Tajemnica, ludzkie wyobrażenia i dialog z Bogiem   „ 
 

Bóg przedstawił się: Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz 

miał cudzych bogów obok Mnie! Dał jasno do zrozumienia, że jest Bogiem jedynym. A Jezus wszedł do świątyni i 

przypomniał, kto jest jej gospodarzem, właścicielem, mieszkańcem, i komu ma ona służyć. Spotkawszy tam 

siedzących za stołami bankierów i różnych sprzedawców, wszystkich ich powypędzał i powiedział: z domu mego 

Ojca nie róbcie targowiska! I wtedy skonsternowani uczniowie przypomnieli sobie, że jest przecież napisane: 

Gorliwość o dom Twój pożera mnie. Pozostali zaś kompletnie nie rozumieli tego, co się dzieje, dlatego też 

domagali się od Jezusa uzasadnienia, najlepiej w postaci jakiegoś spektakularnego znaku. A Jezus wskazał im na 

znak dla nich jednak niezrozumiały: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. 

Czy ja rozumiem, co do mnie mówi Bóg? Czy czytam Jego znaki obecne w moim życiu? Czy widzę, że zaczyna On 

dialog i ze mną? Czy zauważyłem już, że przedstawił się i wobec mnie: Ja jestem Pan, twój Bóg. 

http://www.polishcatholicmission.org/


   

 Czy przejąłem się tym, co powiedział dalej: Nie będziesz czynił żadnego obrazu tego, co jest? Czy zrozumiałem, jak 

często komplikuje mi życie czynienie sobie obrazów Boga, Jego wyobrażeń na moją modłę, które niejednokrotnie 

zacierają prawdę o Nim i o Jego sprawach? Czy On rzeczywiście jest moim Bogiem? Czy prowadzę z Nim dialog?  

 A jeśli jest moim Bogiem, to to, co ważne dla Niego, jest tak samo ważne i dla mnie? Czy i ja nie żądam od Niego 

znaków? A może mój rozum staje się moim bogiem i dlatego łatwo odrzucam to, czego nie jestem w stanie 

zrozumieć? Czy nie próbuję wepchnąć Boga w ramy moich wyobrażeń, oczekując że to On dopasuje się do mnie, a 

nie  ja do Niego?  

   

 Człowiek, który nie otwiera swojego rozumu na przewyższającą go tajemnicę, rozmija się z Bogiem. Podobnie jak 

ludzie ze świątyni, którzy nie mogli zrozumieć się z Jezusem, bo byli zamknięci w swoich wyobrażeniach i w swoich 

ograniczonych możliwościach rozumowania. Rozmawiali, mówiąc o różnych rzeczach. Jezus mówił o świątyni 

swego ciała, a oni o świątyni jerozolimskiej. Zamknęli Boga w swojej świątyni, bo takie mieli wyobrażenie o Nim, bo 

stworzyli w swoich głowach obraz Boga, który się nie rusza, który do człowieka nie przychodzi. A On przychodzi 

nieustannie! On idzie z człowiekiem. Nie tylko kiedyś człowieka wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli, ale i 

teraz, wciąż zaskakując swoją miłością. Przedstawia się i znów przypomina, co jest ważne w życiu. Ja jestem Pan, 

twój Bóg. Kto nie przyjmuje tej zasadniczej prawdy o Bogu żywym, obecnym i przychodzącym, nie jest w stanie 

przyjąć wymagającego słowa wskazującego drogę szczęśliwego życia.  

   

 Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano. Coś sobie przypomnieli: że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, 

które wyrzekł Jezus. Obyśmy i my chcieli przypominać sobie to, co powiedział i mówi nieustannie Bóg, abyśmy 

mogli mądrzeć, rozumiejąc więcej z tego, co nas otacza i co dzieje się wokół nas. Obyśmy przypominając sobie Jego 

słowo, odkrywali wciąż na nowo tę prostą prawdę: To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością 

ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Obyśmy weryfikowali obrazy, które nosimy w naszym umyśle, 

nasze wyobrażenia o Bogu, o sobie, o świecie, starając się odkrywać sens wszystkiego w świetle Jego słowa. 

Obyśmy, prowadząc dialog z Bogiem, myśleli rzeczywiście o tym samym, co On mówi, a co stale nas zaskakuje 

swoją prostotą i świeżością, i co odrywa nam kolejny rąbek tajemnicy życia.  

                                                                                                 Tekst z “Wiara.pl” 

 
 

 
 

 

                                                



 
 

 

   
 

                                                                          
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Kwiaty oraz Budowa Grobu Chrystusowego   

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy w przygotowaniu 

Grobu Chrystusa we środę, 1 kwietnia o godz. 18:00 do kościoła 

Św. Jana. Będziemy wdzięczni za datki pieniężne na kwiaty do 

dekoracji kościoła oraz grobu. Druga składka na tacę na dzisiejszej 

mszy będzie przeznaczona na zakup kwiatów. Prosimy również o 

udostępnienie kwiatów doniczkowych lub ofiarowanie świeżych 

kwiatów do dekoracji grobu. Ofiary i zgłoszenia przyjmuje 

Stenia Niewiara lub Zofia Schmidt. 

Serdeczne Bóg Zapłać za pomoc i dobre serce ! 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Kącik Fin ansow y  
 

Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $270. Za kościół zapłacono $100. 

Dla wszystkich ofiarodawców - Bóg Zapłać! 

________________________________________________________________________________________________ 

             

Św ięcenie Wielk anocnych Pokar mów ”Św ięconka” oraz polowanie na jajka 

Tradycyjna polska „Święconka” odbędzie się w sobotę, 4go 

kwietnia, o godz.12-stej w kościele Św. Jana. Zachęcamy 

wszystkich do modlitwy i medytacji przy Grobie Chrystusa. 

Po “Święconce” zapraszamy dzieci na tradycyjne 

„polowanie na jajka”.Słodka nagroda będzie do znalezienia w 

środku każdego jajka. 

Zapraszamy do uczestnictwa! 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Malowanie Jajek i Ubieranie Palm Wielkanocnych 

28 marca - w sobotę (przed 

Niedzielą Palmową ) o godzinie 1:00 

po południu, w przykościelnej salce 

(w kościele Św. Jana) tam gdzie 

zawsze mamy poczęstunek po mszy - 

będziemy ubierać palmy i malować 

jajka (metodą woskową). 

Zapraszamy serdecznie dorosłych i dzieci. 
Materiały do pracy zapewnia PMK. 

 Wielkanocna Spowiedź i Droga Krzyżow a,   

sobota 28go marca 

Przygotowane palmy będzie można poświęcić na 

mszy św. w kościele Św. Jana o godz. 16:30. 

28go marca będzie też możliwość przejścia Drogi 

Krzyżowej o godz. 17:30, bezpośrednio po mszy 

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa !!! 

    Możliwość spowiedźi św.– w każdą sobotę 
od 4:00-4:30 przed mszą św. w kościele Św. Jana lub 

indiwidulanie kontaktując się z którymkolwiek z księży. 



 

 

                   Msza Św. Wielkanocna  
 

Zaczeliśmy budować tradycję naszej porannej mszy św. oraz wspólnego śniadania 

wielkanocnego. 

Msza Wielkanocna odprawiona będzie w niedzielę, 5go kwietnia  o godz. 8:30 rano w 

kościele Św. Jana. 

 
Bezpośrednio po Mszy św. zapraszamy na 

wspólne tradycyjne polskie śniadanie wielkanocne oraz podzielenie się 

świeconką. Prosimy o przyniesienie wielkanocnych świątecznych potraw 

 i wypieków na wspólny stół. 

Polska Misja Katolicka zapewnia święcone jajka, chleb, żurek wielkanocny 

 i napoje. 

Zachęcamy do uczestnictwa ! 
 

 

Msza Św. w Maju 
 

 Msza Św. odbędzie się 3go maja (nie jak zawsze w drugą niedzielę) ze wzgledu na obchody Memphis in May , 

msza zostaje przesunięta żeby nie „kolidować” z majowymi obchodami dla uhonorowanie Polski. 

 

 

Gorzkie Żale 

 
Już w sobotę 28go lutego, rozpoczęliśmy „Gorzkie Żale” podobnie jak w latach ubiegłych podczas postu. Jest to 

popularne w Polsce nabożeństwo pasyjne, połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Spotykać się 

będziemy jeszcze w podanych poniżej datach.  

MARZEC: 
8 (niedziela), godz. 12:30 - przed polską mszą świętą, w kościele Nativity (Bartlet) 

21 (sobota), godz. 17:30, w kościele St. John 

Serdecznie Zapraszamy !!!!!!  

 

 
                                       Zmiana godziny rozpoczęcia mszy Św. na godz. 13:00 

 
Propozycja Ks. Kazimierza przesunięcia polskiej mszy św. na godzinę 13:00  została zakceptowana na mszy w 

lutym, a więc godzina rozpoczęcia polskiej mszy św. została zmieniona na godzinę 13:00. Mamy nadzieje ze ta 

zmiana będzie pozytywna dla wszystkich. 

 

                                                                           

 
  

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


