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Ks. Kazimierz Abrahamczyk         Ks. Robert Szczechura 
    St. John Church, tel: (901) 743-4551       Church of Nativity, tel: (901)  373-1261 

 

 

 Intencje dzisiejszej Mszy Św.  
 

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencjach: 
  

 - Piotra Nikodemczuka (męża P. Stefanii i  Taty Joli 

Szymanek) – w szóstą rocznicę śmierci; 

- Tadeusza Tomaszyk  (Tatę Agnieszki Cieślak)  - w 

16tą rocznicę śmierci. 

 

 Boże, prosimy Cię pokornie, przez 

zasługi życia, boleści, męki i śmierci 

Jezusa Chrystusa,  racz duszę moich 

rodziców do-mieścić do chwały 

nieśmiertelnej, którą nam wysłużył 

tenże Jezus Chrystus, nasz najsłodszy 

Zbawiciel i Odkupiciel.  

Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Amen. 

          
                          

                         

 

 

„Czy jednak Syn 

Człowieczy znajdzie wiarę 

na ziemi, gdy przyjdzie”..? 

Jezus opowiedział swoim uczniom 

przypowieść o tym, że zawsze powinni się 

modlić i nie ustawać.... 
 

     

 Pieśni na dziś( # Abba Ojcze): 

Wejście: Zawitaj Matko Różańca # 749 

Ofiarowanie: Wszystko Tobie #159 

Komunia: Panie pragnienia ludzkich serc #120 

Dziękczynienie: Pokój zostawiam wam #962 

Wyjście: Panience na dobranoc #714 

 

Czytania na dziś: 

I - Czytanie z Księgi Wyjścia 

 (Wj 17:8 -13) 

  II- Czytanie z Listu św. Pawła do Tymoteusza                 

   (Tm 3,14-4,2) 

Psalm (Ps 121,1-2.3-4.5-6.7-8)   Refren:  

Naszą pomocą jest nasz, Pan i Stwórca.  
 

Ewangelia: Według św. Łukasza (Łk.18:1-8) 

 

http://www.polishcatholicmission.org/


   Październik -  Miesiącem Różańca 
 

Różaniec jest jedną z najbardziej popularnych modlitw na świecie. Sięgają do 

niej ludzie prości i wykształceni, duchowni i świeccy. Jego forma modlitwy 

znana jest w innych religiach, ale jako modlitwa maryjna charakterystyczna jest 

dla katolików. 

Do odmawiania różańca wielokrotnie zachęcała Matka Boża w objawieniach: w 

Lourdes, w La Salette i w Fatimie. Wzywają do niej nieustannie pasterze 

Kościoła, a szczególnie Ojciec Święty Jan Paweł II: „Różaniec to moja ulubiona 

modlitwa! (...). Wspaniała w swej prostocie i głębi. W tej modlitwie 

powtarzamy po wielokroć słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od 

Archanioła i od swej krewnej Elżbiety. Z tymi słowami łączy się cały Kościół. 

Na tle słów Zdrowaś Maryjo dusza uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia z 

życia Jezusa Chrystusa. (...). Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego 

serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania”. 

 

Postać różańca, którą znamy dzisiaj, nie powstała jednorazowo, lecz kształtowała się przez wieki, przechodząc 

różne etapy.  

 

Od początku chrześcijaństwa wielu wiernych bardzo poważnie traktowało słowa św. Pawła: „Nieustannie się 

módlcie” (1 Tes 5, 17). Odpowiedzią na to wezwanie, szczególnie w środowiskach pustelniczych i zakonnych, były 

krótkie formuły, wielokrotnie powtarzane, które skupiały myśli i serca na Bogu. Znane są np. świadectwa o 

pustelniku św. Pawle z Teb (III w.), który starał się odmawiać każdego dnia trzysta razy Ojcze nasz. Do liczenia 

modlitw używał trzystu kamyków, które kładł na kolana i stopniowo zrzucał w trakcie modlitwy. Od VI w. 

używano sznura z paciorkami. Z IX w. pochodzi najstarsze znane świadectwo, które wskazuje na to, że jedną z 

takich formuł było zaczerpnięte z Ewangelii pozdrowienie anielskie Zdrowaś Maryjo. 

Średniowiecze odznaczało się niezwykłym nabożeństwem do Matki Bożej. Wtedy to pojawił się zwyczaj 

odmawiania 150 Zdrowaś, co było inspirowane Psałterzem, który liczy 150 psalmów. Dlatego mówiono o 

„psałterzu Maryi”. Od XII w. znany jest już zwyczaj przeplatania modlitwy Zdrowaś Maryjo z Ojcze nasz. Również 

w średniowieczu, w czasie jednej z wielkich epidemii dżumy, do pozdrowienia anielskiego dodano drugą część: 

„Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej”.   

          o. Cyprian Klahs OP 

 

 

Kącik Fin ansow y  
 

Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. we wrześniu wynosiła $213.00. 

Za kościół zapłacono $100.00 

Dla wszystkich ofiarodawców - Bóg Zapłać! 

 

  
  Następna msza Św. -  Święto Zmarłych - 1go listopada (wtorek) 

 

Nasza tradycyjna 1-szo listopadowa msza  św.  poświęcona pamięci naszych 

bliskich zmarłych celebrowana będzie we wtorek, dnia 1 listopada o godz. 19:00 w 

kościele St. John (Lamar Ave.). Poprzez płonący ogień łączymy się z Naszymi 

Rodzinami w kraju, z Naszymi Bliskimi którzy odeszli  już do Pana. Świeczki 

będą zapewnione dla każdego, natomiast prosimy o przygotowanie karteczek z 

wyraźnie napisanym (najlepiej wydrukowanym) imieniem osoby (czy osób) w których intencji świeczkę będziecie 



Państwo zapalać. Wieczny ogień, symbol światłości i pojednania z Naszymi Najbliższymi będzie nam towarzyszył 

aż do zakończenia mszy św, aż do wypalenia.....  

Kartki „Wypominki modlitewne” możecie Państwo zabrać sobie z koszyczka przy wyjściu z kościoła dzisiaj i 

spokojnie przygotować w domu na tę specjalną mszę św. 

 

        Msza św.  w listopadzie  (20go) 
 

Odbędzie się w kościele Nativity (5955 St Elmo Rd, Memphis, TN 38135), godz. 13:00. Bezpośrednio po mszy 

zapraszamy do wspólnego obejrzenia filmu w salce przykościelnej. 

 

      
Rok Miłosierdzia Bożego 

   

W drugą rocznicę swego wyboru na Stolicę Piotrową - Ojciec Święty Franciszek 

ogłosił, iż nowy Rok Liturgiczny 2015/2016 będzie ROKIEM MIŁOSIERDZIA 

BOŻEGO. 

 

 Rozpoczęcie Roku Miłosierdzia Bożego było 8 grudnia 2015 r. w Święto 

Niepokalanego Poczęcia NMP 

 Zakończenie Roku Miłosierdzia Bożego przewidziano na 20 listopada 2016 r. w 

Święto Chrystusa Króla Wszechświata 

 

Papież Fanciszek oznajmił to 14 marca 2015 r. mówiąc: 

"Drodzy bracia i siostry. Często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić jeszcze 

bardziej oczywistym swe posłannictwo bycia świadkiem miłosierdzia. Jest to droga, 

która rozpoczyna się od nawrócenia duchowego. I dlatego postanowiłem ogłosić 

Jubileusz Nadzwyczajny, którego ośrodkiem będzie miłosierdzie Boże. Będzie to Rok 

Święty Miłosierdzia Chcemy przeżywać go w świetle słów Pana: (Łk 6, 36)" 

 

Dla Polski miało to szczególne znaczenie i było niezwykłym znakiem, gdyż Ojciec 

Święty Franciszek był w tym czasie w Polsce, gościł w naszym kraju w 1050. rocznicę 

Chrztu Polski i wziął udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, gdzie w Łagiewnikach jest 

ustanowione przez Św. Jana Pawła II Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Zakończmy ten rok modlitwą u Matki 

Bożej Łaskawej. 

 

 

      
 

 Msze Św. na nadchodzące miesiące 2016 roku (w j. polskim) 

 Październik Listopad Grudzień 

16 - Msza  Św. (13:00) 

Po mszy św. piknik  

18- Nieszpory (katedra) 

19 – instalacja Biskupa 

1 – Msza Św.(19:00) 

20 – Msza Św.(13:00) 

4 –  Św. Mikołaja (13:00) 

25 – Boże Narodzenie 

      


