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 Intencje dzisiejszej Mszy Św.  
Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencjach: 
  - Za dusze z rodziny  Kuźmów (Zosi Gruszczyńskiej) 
Mamę Stanislawę, w 11 rocznicę śmierci, Tatę Piotra  
oraz braci Ryszarda & Jerzego. 
- Piotra Nikodemczuka (męża P. Stefanii i  Taty Joli 
Szymanek) – w 7 rocznicę śmierci; 
- Tadeusza Tomaszyk  (Tatę Agnieszki Cieślak)  - w 17tą 
rocznicę śmierci. 
 
Módlmy się za dusze naszych 
kochanych rodziców, braci i sióstry, 
krewnych i dobrodziejów, za których 
się modlimy dzisiaj, oczyszczone ze 
wszystkich grzechów, żeby otrzymały z 
Twego miłosierdzia szczęście 
światłości wiekuistej.  
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
                     

                          
 

Nie wy Mnie wybraliście, 
ale Ja was wybrałem, 

 abyście szli i owoc przynosili.... 

„Ten właśnie kamień, który odrzucili 

budujący, stał się głowicą węgła. Pan to 

sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. 

Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże 

będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.........” 
     

 Pieśni na dziś:  
Wejście: Pod Twą Obronę # 573  

Ofiarowanie: Ja wiem w kogo ja wierzę #83 
 Komunia: Panie pragnienia ludzkich serc #120 
Dziękczynienie:  
Wyjście: Zawitaj Matko Różańca # 749 

Czytania na dziś:  
I – Z Księgi proroka Izajasza,     5:1-7 
II - Czytanie z Listu św.Pawła  Apostoła do 
Filipian (4 :6-9) 
Psalm: „Winnicą Pana jest dom Izraela.” 
Ewangelia: Według św. Mateusza (21:33-43) 

http://www.polishcatholicmission.org/


Przemyślenia 
W dzisiejszej Ewangelii Jezus opowiada przypowieść...Jest w niej ukryta pewna prawda. 
Prawda o Bogu...prawda o nas...ale przede wszystkim prawda o Chrystusie i 
Jego misji. 
Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w 
niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i 
wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by 
odebrali plon jemu należny. Łatwo znaleźć tutaj analogię. Winnica to świat... 
Rolnikami są ludzie...A gospodarzem Bóg. Słudzy, którzy zostali posłani by 
zebrać plon to patriarchowie i prorocy. Ale rolnicy chwycili jego sługi i 
jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne 
sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. Myślę, że znamy historie opisane na kartach 
Biblii...Przez wszystkie wieki ludzie serca były zatwardziałe na głos sług Boga...(i dziś niewiele się zmieniło w tym 
temacie) Prorocy byli prześladowani. 
Wielu z nich zostało zamordowanych...Świat nie chciał słuchać słów prawdy, które głosili słudzy Pana. 
Dlatego Bóg posłał swojego Syna...Jezusa....W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują 
mojego syna. Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a 
posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. W przypowieści rolnicy zabijają 
syna...A w rzeczywistości? W rzeczywistości stało się dokładnie tak samo. 
Jezus został zabity...I co dalej? Po ludzku patrząc był to koniec...Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co 
uczyni z owymi rolnikami? Rzekli Mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, 
takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus pyta zgromadzonych, co zrobi gospodarz z 
rolnikami? A słuchający przypowieści wydają surowy...i całkiem sprawiedliwy wyrok...Nie wiedzą jednak, że 
wydają wyrok sami na siebie...Stąd też to zdanie, które wypowiada potem Jezus...Dlatego powiadam wam: 
Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.  
Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Ale to nie wszystko...Jezus 
podkreśla, że Jego śmierć nie będzie końcem... 
 
Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych 
oczach. Śmierć Jezusa niczego nie zakończyła...Nie była porażką...Bo po śmierci przyszło zmartwychwstanie. 
Kamień wzgardzony stał się fundamentem...Jego śmierć i zmartwychwstanie otwarły nam bramę zbawienia... 

 

100 rocznica Objawień Fatimskich: 13 maja – 13 października 2017 

W piątek, 13 października 2017 przypada 100 rocznica objawień fatimskich. 
Pamietąjac, że miesiąc październik jest miesiącem modlitwy rożancowej, 
zachęcamy więc do odpowiedzi Matce Bożej na Jej prośbę o pokutę, 
nawrócenie i modlitwę różańcową. 
W kościele Św. Jana, w niedzielę o godz. 12:30 – przed Msza święta –odmówimy 
wspólnie modlitwę różańcową. 
Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do licznego udziału w tej modlitwie. 

 
Pewnie chcecie przypomnieć sobie jaka rocznica wiaże się w związku z tą datą..., 
każda okazja jest dobra i właściwa by przypomnieć sobie i Wam co wydarzyło się 
13 października 1917 roku. 
Tego dnia Łucja, Hiacynta i Franciszek wybierali się do Cova da Iria razem z 
liczną grupą pielgrzymów, którzy przybyli do Fatimy by udać się z dziećmi i zostać 
świadkami kolejnego objawienia. Miało być to już szóste spotkanie dzieci z 

Najświętszą Panienką (objawienia trwały od 13 maja 1917 roku i następowały trzynastego dnia każdego miesiąca). 
Wśród pielgrzymów byli biedni i bogaci, rolnicy, biznesmeni, bankierzy, dziennikarze, wierzący i sceptycy, chorzy 
i cierpiący. Wszyscy pragnęli zobaczyć cud, poczuć jak stają się prawdziwymi świadkami Boskiej emanacji. Na 
Cova da Iria padał ulewny deszcz, pielgrzymi szli z parasolkami, część z nich szła boso, większość modliła się w 



drodze i na miejscu objawień. Odmawiano różaniec, śpiewano Salve Regina  
i wypatrywano Matki Boskiej.   Ona jednak nie pojawiła się od razu, przez co ludzie zaczęli się niecierpliwić.  
W pewnym momencie Łucja nakazała wszystkim złożyć parasole. W obliczu doniosłości wydarzeń nikt nie 
kwestionował jej polecenia, choć była małym dzieckiem. Zebrani już szemrali między sobą, że nic się nie wydarzy, 
kiedy nagle Łucja zwróciła się do Hiacynty z okrzykiem radości i ekscytacji: 
"Hiacynto uklęknij, bo widzę tam Matkę Boską, widzę błysk!" 
Maria Róża - matka Łucji przestrzegała ją by pochopnie nie wyciągała wniosków i uważała, nie dała się omamić 
złudzeniom. Jednak Łucja wiedziała co widzi, jej oblicze zdawało się promieniować radością i miłością, zupełnie 
jakby pulsowało w niej samej nieopisane szczęście. Widząc Maryję Łucja zapytała ją, czego od niej oczekuje. 
Wówczas Matka Boska rzekła: 
"Chcę, byś im powiedziała, że pragnę by tutaj zbudować kaplicę na moją cześć. Ja jestem Panią Różańca. Niech nadal 
codziennie odmawiają różaniec. Wojna się skończy i żołnierze wkrótce wrócą do domów".  

 
 

Specjalna Intencja, Rocznica i Fundament Małżeństwa 
     
        
Podczas dzisiejszej mszy Św. będziemy się rownież modlić w radosnej intecji 
– 1szej Rocznicy zawarcia związku małżeńskiego, która przypada właśnie 
dzisiaj, 8go października 2017. 
Tego dnia, rok temu Marta i Arkadiusz Maziarz – zawarli sakrament 
małżenski w Polsce. 
 
Dzisiaj módlmy się wspólnie z Nimi oraz ich Rodzicami i przyjaciółmi o jak 
najszybsze zjednoczenie się tych kochających się ludzi, małżonków 
zmagających się z emigracyjną rozłąką,- aby mogli się cieszyć wspólnym 
codziennym życiem i szczęściem pod wspólnym dachem tutaj w Memphis. 
 
"A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek 
nie rozdziela" (Mt 19, 6). 

 
 

 Modlitwa małżonków 
Boże, w majestacie nieskończony, 

który stworzyłeś nas na swoje wyobrażenie, 
pomóż nam dostrzegać w sobie wzajemnie podobieństwo Twoje i szanować siebie. 

Miłości niepojęta, 
który w Synu swoim umiłowałeś nas do końca, odnawiaj w nas miłość, 

ślubowaną przed Twoim ołtarzem, aby w nas nie gasła i nie słabła, 
abyśmy miłując się wzajemnie, 

szukali Twojej woli na każdy dzień. 
Boże, który wierny jesteś w obietnicach swoich, 

Boże wieczny i niezmienny, 
wzmacniaj nasze słowo wierności małżeńskiej, 

aby nie zwyciężyła nas słabość, 
aby niebezpieczeństwa nas nie pokonały, 

ale by jaśniała wierność w naszym związku ku Twojej chwale i naszemu dobru. 
Amen. 

 
  

 
 
 

 



 
                 Kącik Fin ansow y  
Ofiara zebrana na każdej mszy św. pomaga nam w utrzymaniu PMK oraz naszych 
spotkań – zakupie kawy, napojow, obrusów, sztućców, talerzyków itp. Comiesięczna 
opłata za kościół wynosi $100.00. Na ostatniej mszy we wrześniu zebrana taca 
wynosiła $224. Na piknik wydano $104. 
Serdecznie dziekujemy wszystkim ofiarodawcom - Bóg Zapłać! 
   

 
Msza św.  1go Listopada  (środa) 

Nasza tradycyjna 1-szo listopadowa msza  św.  poświęcona pamięci naszych bliskich zmarłych 
celebrowana będzie we środę, dnia 1 listopada o godz. 19:30 w kościele St. John (Lamar Ave.). 
Poprzez płonący ogień połączymy się z Naszymi Rodzinami w kraju, i z tymi 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  (12go) 
Nasza comiesięczna w języku polskim odbędzie się 12go listopada w kościele St. John (Lamar Ave.), godz. 13:00.  

 
Coroczny Festyn/Piknik w Kościele St. John w Październiku  

W niedzielę -15go października od godz. 12:00 (południe) odbędzie się w kościele St. John coroczny piknik – 
festyn. Ks. Kazimierz zachęca do  uczestnictwa w poprzedzajacej festyn mszy św. o godz. 10:00 w  kościele St. John.    
Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do uczestnictwa w tym festynie ! 

Coroczna Zbiórka Żywności 
Zbliżamy sie do okresu Świątecznego –Ks. Kazimierz oraz kościół St. John zwraca się z prośbą o pomoc dla potrzebujących 
okolicznych rodzin. Najlepsza jest donacje pieniężna ponieważ za to można zakupić w Food Bank bardzo korzystnie 
potrzebne do paczek żywnościowych rzeczy. Mile widziane również będą niepsujace się artykuly żywnościowe (makaron, 
puszki, mięsne, rybne z jarzynami etc.). 
Druga taca dzisiaj będzie przeznaczona na pomoc dla potrzebujących okolicznych rodzin. 
Serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie ! 

 
Koncert - Św . Cecylii 

Chętnych do wzięcia udziału w tegorocznym koncercie Św. Cecylii - mu z y k ó w  i  n i e  
t y l k o -  prosimy o zgłoszenia bezpośrednio do ks. Kazimierza lub Z. Schmidt (nie później 
niż 10 listopada), wiecej informacji w następnym biuletynie. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału! 

 
 Msze Św. na nadchodzące miesiące 2017/8 roku (w j. polskim) 

 Listopad Grudzień Styczeń 

1- Msza Sw.(19:30) 
12 - Msza  Św. (13:00) 

22- koncert -- Sw. Cecylii 

10 – Msza Św.(13:00) 
25 – Boże Narodzenie (12:00) 

1 –  Msza Św.( ??) 
14 – Msza  Św. (13:00) 
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