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 ECHA SEZONU SWIĄTECZNEGO 2005 

Ostatnie miesiące ubiegłego roku obfitowały w szczególne 
okazje do wspólnych spotkań, jakimi były Andrzejki, 
Wigilia, Pasterka, Msze w Swięta Bożego Narodzenia, 
oraz, oczywiście, Sylwester. Spotkania te przepełnione 
były wspaniałą atmosferą serdeczności, wzajemnej 
życzliwości i były chyba dla wszystkich uczestniczących 
przyjemnym i radosnym przeżyciem.  Zawdzięczamy to w 
szczególności organizatorom sal i dekoracji, Paniom i 
Panom, którzy przyczynili się do niezapomnianych wrażeń 
kulinarnych, Dzieciom i Młodzieży, która dostarczyła nam 
miłej rozrywki poprzez swoje występy artystyczne, 
Sponsorom, którzy poprzez swe donacje finansowe i 
materialne, pomogli w uprzyjemnieniu imprez oraz w 
obniżeniu ich kosztów, a także wszystkim tym, którzy brali 
udzial w załatwieniu wielu innych większych i mniejszych 
spraw. Bez ich wkładu minione wydarzenia nie mogłyby 
się odbyć. Wymienianie wszystkich,  bezpośrednio  
zaangażowanych osób wymagałoby tu przytoczenia 
większości imion i nazwisk z grona naszej społeczności.  
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za Wasz wkład i 
bardzo docenianą pomoc. 
                                                                     

ANKIETA 
W najbliższym czasie zamierzamy zaprosić Państwa do 
udziału w ankiecie, której celem będzie wspólne 
wypracowanie profilu działania i wizji naszej Organizacji.  
Zachęcamy rownież do rozmowy z czlonkami Zarządu o 
sprawach dotyczących Misji, do przedstawiania swoich 
pomysłów, propozycji i aktywnego włączania się do ich 
realizacji.   
 

 
STAN  CZŁONKOWSKI PMK 

Polska Misja Katolicka w Memphis zrzesza w chwili 
obecnej 47 rodzin, z których 10 dołączyło do nas w 
ubiegłym roku. Przewodniczący Misji, Jacek Dutkiewicz, 
tak przedstawił zasady działania Zarządu na przyszłe dwa 
lata: “Pragniemy, by nasza Organizacja była otwartym 
domem dla wszystkich, którym droga jest nasza 
tradycja, język, wspólne spotkania, wzajemna 
życzliwość i pomoc, słowem dla wszystkich, którzy 
czują potrzebę jednoczenia się w duchu katolickim 
oraz tworzenia silnej i budzącej wokół uznanie 
polonijnej społeczności”.  

 

ECHOES OF THE 2005 HOLIDAY SEASON 
The last months of the past year were overflowing with 
opportunities for special ”get-togethers”, such as the 
Andrzejki Party, Wigilia Dinner, Christmas Eve and 
Christmas Day Masses, and of course, the New Year Eve 
Party. These festive meetings, filled with fellowship, 
kindness and holiday cheer, were joyful and very pleasant 
for all participants. 
It is all thanks to the efforts and hard work of the events 
coordinators, to the culinary creations of all volunteer 
chefs who prepared scrumptious and delicious meals, to 
our youngsters who provided unforgettable entertainment, 
to our generous sponsors, who helped reduce costs and 
make our meetings more memorable, and to all who 
endlessly took care of the ”little things”. Without their 
involvement and dedicated efforts, we could not have 
experienced these wonderful events. We would need to 
mention the names of almost all the members of our 
Polish Catholic Mission community to truly recognize all 
persons who were directly involved. 
Once again, please accept our most sincere thanks for all 
your most appreciated help. 
 

OPINION SURVEY 
In the very near future, we would like to invite you to 
participate in a survey especially created to help us 
establish future goals and a common vision for our 
organization. We also encourage all members to discuss 
their suggestions and ideas with the Board members and 
to actively assist in bringing these ideas and suggestions 
to life. 
 
 

MEMBERSHIP STATUS OF THE PCM 
At the present time, the membership pool of the Polish 
Catholic Mission of Memphis consists of 47 families. Out 
of that number, 10 families joined in a past year. PCM 
President, Jacek Dutkiewicz shared the Board’s 
membership goals for the coming two years: ”We wish for 
our Organization to be an open house for all, who 
treasure our traditions, language, fellowship, 
kindness and brotherhood; for all who feel the need to 
unite in the catholic spirit and to create a strong and 
respected polish community”  

 



 
Prawa członka PMK oraz warunki otrzymywania biuletynu 
przedstawione są poniżej. 
 

CZŁONKOSTWO W POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ 
 
Aby zostać członkiem Polskiej Misji Katolickiej należy 
opłacić składkę członkowską do 30 czerwca br. 

 

Prawa członka PKM: 
 Prawo glosowania w wyborach do Zarządu 

PMK 
 Prawo do otrzymywania wszystkich informacji 

dotyczących PMK (religijnych, 
organizacyjnych, finansowych, itd.) 

 Bezpłatne otrzymywanie biuletynu 
informacyjnego PMK 

 Zniżka w opłatach wstępu na imprezy 
organizowane przez PMK (wlacznie z dziecmi 
do lat 23 pozostajacych w stanie wolnym) 

 Wolny wstęp dla dzieci członków na coroczna 
kolacje wigilijna (dzieci do lat 18-tu) 

 Wolne od opłat korzystanie z filmoteki PMK 
 

      Biuletyn Polskiej Misji Katolickiej 
 

 Biuletyn wysyłany jest do wszystkich 
czlonkow PKM oraz do członków byłego 
Polish-American Society 

 Osoby nie będące członkami PMK mogą 
otrzymywać biuletyn po uprzednim wpłaceniu 
opłaty w wysokości $5 rocznie na rzecz PMK. 
Opłatę powyższą należy wysłać na adres 
skarbnika Misji. 

 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA ROK 2006 
Zgodnie ze sposobem finansowania działalnosci PMK 
ustalonym na Walnym Zebraniu przez członków  Misji w 
marcu roku 2002, Zarząd ustalił roczną składke 
członkowską,  płatną w pierwszym półroczu bieżącego 
roku. Tegoroczna składka jest obniżona i przewiduje 
pokrycie planowanego  deficytu działalnosci z konta Misji. 
Prosimy o przesyłanie czeku na adres skarbnika PMK w 
wysokośći:  
 -- Rodzina – 2 osoby dorosłe + dzieci $60 
 -- Rodzina – 1 osoba dorosła + dzieci $30 
Wszelkie dodatkowe donacje bedą  bardzo pomocne w 
pokryciu kosztów działalnosci. Sedecznie dziękujemy za 
Waszą  finansową  pomoc! 
 

MSZA  ŚWIĘTA 
Trzecia z koleji, comiesięczna msza święta będzie 
odprawiona przez ks. Kazimierza Abrahamczyka w 
sobotę, 11-stego marca o godzinie 18-tej, w kościele St. 
James, 4180 Leroy Ave., Memphis TN 38108. W czasie 
mszy planowana jest dodatkowa zbiórka pieniężna, ktorą 
przekażemy na pomoc rodzinom ofiar tragedii w 
Chorzowie. 

 
”POLISH CATHOLIC MESSENGER IN MEMPHIS” 
Tak nazywa się strona internetowa prowadzona przez ks. 
Kazimierza. Strona ta jest regularnie uzupełniana 

 
PCM membership and newsletter information is provided 
below: 
 
MEMBERSHIP IN THE POLISH CATHOLIC MISSION 
 

To become a member, one needs to pay 
membership dues by June 30 of the current year. 
 
PCM Member rights: 

 Right to vote to elect PCM officers 
 Right to receive all information pertaining to 

the PCM activities (religious, organizational, 
financial, etc.) 

 Free PCM newsletter 
 Admission discount to PCM events (discount 

includes children younger than 23 years old- 
if single) 

 Free admission to the Wigilia dinner for 
children younger than 18 years old. 

 Free movie rental from the PCM movie 
library. 

 
     PCM Newsletter 
 

 Our newsletter is mailed to all PCM members 
as well as members of the former Polish-
American Society. 

 Non-members may continue receiving our 
newsletter for a $5/year contribution.  The 
above contribution should be mailed to the 
PCM Treasurer. 

 
 

MEMBERSHIP DUES FOR 2006 
In accordance with the financial support plan selected by 
the PCM members during their meeting in March of  2002, 
the Board has set membership dues for 2006, payable by 
June 30. The Board has decided to lower this year’s dues 
to encourage new membership. Please send checks to 
the PCM Treasurer. The 2006 membership dues are as 
follow: 

-Family- 2 adults + children   $60 
-Family- 1 adult   + children   $30 

Any additional donations will help  lower our operational 
expenses and will be greatly appreciated. Thank you very 
much for your continuing financial support! 
 

 
HOLY  MASS 

Our third holy mass will be celebrated by Fr. Kazimierz 
Abrahamczyk on Saturday, March 11 at 6 p.m. at St. 
James Church located at 4180 Leroy Ave in Memphis, TN 
38108. During this mass we plan to have a second 
offering. All funds we collect will be sent to a humanitarian 
organization and will be expressly designated for the 
families of the victims of the Chorzow tragedy. 

 
”POLISH CATHOLIC MESSENGER IN MEMPHIS” 
That is the name of the website designed and 
administered by Fr. Kazimierz. This website is regularly 
updated with homilies and reflections in the polish 



homiliami oraz refleksjami w języku polskim, które ks. 
Kazimierz przygotowuje dla naszej polskiej wspólnoty 
katolickiej w Memphis. Zachęcamy wszystkich do 
odwiedzania tej strony pod adresem: 
http://polcathtrad.blogspot.com. 
Można również kontaktować się z ks.Kazimierzem 
telefonicznie 774-8191 (do godz.22-giej) oraz poprzez 
email: casimir@shinbiro.com lub kazik@korea.com  
 

SEZON WIELKANOCNY 2006 
Pisanki 
Serdecznie zapraszamy miłośników wielkanocnych 
tradycji do udziału w malowaniu pisanek. W tym roku 
planujemy dwa spotkania.  
  Spotkanie dla młodzieży i dorosłych, które planowane 
jest w piątek, 7 kwietnia o godz. 18-stej, w kościele  
St.James, 4180 Leroy Ave. Zainteresowanych prosimy o 
zgłoszenia udziału do Zbyszka Stroińskiego,  
tel. 761-5147, do dnia 2 kwietnia. 
  Spotkanie dla dzieci, które  odbędzie się w sobotę,  
8 kwietnia o godz. 18-stej w kościele St. James, 4180 
Leroy Ave. Rodzice proszeni są o zgłoszenie udziału  do 
Haliny i Magdy Dutkiewicz, tel: 385-7333.   
Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych małych i 
dużych artystów! 
 

Wielkanocna Spowiedź i Droga Krzyżowa 
Tegoroczna spowiedź Wielkanocna  odbędzie się w 
sobotę , 8-go kwietnia, od godz.18-stej do godz.20-stej  w 
kościele  St.James. Po spowiedzi, ks.Kazimierz 
Abrachamczyk odprawi Drogę Krzyżową.   
Dodatkowo można przystąpic do spowiedzi w  czwartek, 
11-go maja, od godz.20 do 22-ej oraz w piątek, 12-tego 
maja, od godz. 21 do godz.22-ej, kościele Our Lady of 
Perpetual Help, 8151 Poplar Ave, Germantown. 
 

Przygotowanie Grobu Pana Jezusa 
Zapraszamy do udziału w dekoracji Grobu Chrystusa w  
środę , 12-stego kwietnia o godz.18-stej w kościele 
St.James.  Prosimy rownież o udostępnienie kwiatów 
doniczkowych lub ofiarowanie lilii do dekoracji grobu. 
Prosimy o zgłoszenia do Zosi Schmidt tel. 372-5794 lub 
do Ani Woźniak tel: 373-3114. 
 

Święcenie Wielkanocnych Pokarmów 
Nasza coroczna „Swieconka” planowana jest na sobotę , 
15 kwietnia, o godz.13-stej w kościele St. James, 4180 
Leroy Ave. 
Jak co roku zachęcamy wszystkich do odwiedzenia grobu 
Pana Jezusa i spędzenia kilku chwil na modlitwie i 
refleksjach. 
Po święceniu pokarmów zapraszamy dzieci na „polowanie 
na jajka”. Obiecujemy, ze każde jajko będzie miało słodką 
nagrodę w środku. Dorosłych natomiast zapraszamy na 
spotkanie przy kawie i cieście. Prosimy o przyniesienie 
deseru domowego wyrobu na wspólny stół. 
 

Msza Wielkanocna 
Msza. Wielkanocna odprawiona będzie w niedzielę, 16 
kwietnia  o godz. 12-tej w kościele St. James, 4180 Leroy 
Ave. Po mszy zapraszamy wszystkich na swiąteczny 
posiłek. Tradycyjnie, Misja zapewnia jajka, żurek oraz 

language prepared by Fr. Kazmimierz especially for our 
polish, catholic community in Memphis. We invite you to 
visit this site at: http://polcathtrad.blogspot.com 
You can contact Fr. Kazmierz by phone at 774-8191 (up 
to 10 p.m.) or by email at: casimir@shinbiro.com or 
kazik@korea.com 
 
 

 
EASTER SEASON 2006 

Easter Egg Painting 
We invite you to come and share in the beautiful Easter 
tradition of “pisanki”; egg painting. We have two meetings 
planned this year. 
   The first meeting, for the adults, will take place on 
Friday, April 7, at 6:00 pm at St. James Catholic Church, 
4180 Leroy Ave.  If you plan to attend, please contact 
Zbyszek Stroiński, ph. 761-5147, by April 2. 
   The second meeting, for children, will take place on 
Saturday, April 8, at 6 pm at St. James Catholic Church, 
4180 Leroy Ave.  Parents are asked to contact Halina and 
Magda Dutkiewicz , ph. 385-7333. 
We encourage all big and small artists to attend and help 
us continue this wonderful tradition. 
 

Easter Confession and Stations of the Cross 
This year’s Easter confessions will take place on 
Saturday, April 8, from 6 pm to 8 pm, at St. James 
Catholic Church.  After confessions, Fr. Kazimierz will 
lead the Stations of the Cross. 
Additional opportunities for confessions are as follow: 
Thursday, May 11, from 8pm to 10 pm and Friday, May 12 
from 9 pm to 10 pm. Both are at Fr. Kazimierz’s parish at 
the Church of Our Lady of Perpetual Help, 8151 Poplar 
Ave., Germantown. 

 
Christ’s Tomb 
As in the past, a Christ’s Tomb will be decorated at St. 
James Catholic Church. We plan to meet on Wednesday, 
April 12, at 6 pm, at the church to continue this tradition. 
We ask you to bring live, seasonal, potted plants or offer 
lilies to help decorate the Tomb. Please contact Zosia 
Schmidt ph. 372-5794 or Ania Woźniak, ph. 373-3114 with 
any questions relating to this event. 

 
Blessing of Easter Food 
Our “Swieconka”-blessing of the Easter food is scheduled 
for Saturday, April 15, at St. James Catholic Church, 4180 
Leroy Ave in Memphis. 
We encourage you to visit the Lord’s Grave for a quiet 
moment of prayer and reflection. 
After the blessing of the food, kids will have a chance to 
hunt for eggs.  We promise each egg will be filled with 
sweet rewards.  Parents are invited for coffee and sweets.  
Please bring a homemade dessert to share with others. 
 

Easter Mass 
Easter Mass will be celebrated on Sunday, April 16, at 12 
noon, at St. James Catholic Church, 4180 Leroy.  After 
mass, we will share our traditional Easter meal.  “Zurek” 
soup, sausage and eggs will be provided.  Please bring 

http://polcathtrad.blogspot.com/
mailto:casimir@shinbiro.com
http://polcathtrad.blogspot.com/
mailto:casimir@shinbiro.com
mailto:kazik@korea.com


kielbasę. Prosimy o przyniesienie świątecznych potraw i 
wypieków na wspólny stół. 
 
Jeżeli ktoś ma problem z dojazdem a chciałby 
uczestniczyć w Mszy Św. prosimy o skontaktowanie 
się z Zarządem Misji. Postaramy się pomóc w 
transporcie. 
 

OBCHODY ŚWIĘTA  KONSTYTUCJI 3 MAJA 
W środę, dnia 3 maja, w rocznicę  Święta Konstytucji 3 
Maja, odbędzie sie okolicznościowy obiad dla byłych  
członków Polish American Society połączony z 
historycznym zarysem tego święta . Zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych do udziału w tej 
uroczystości. Można zgłaszać udział oraz uzyskać 
dodatkowe informacje kontaktując się z Zbyszkiem 
Stroińskim tel: 761-5147, do końca marca. 
 

ŚWIECENIA DIAKONATU KRZYSZTOFA 
W sobotę, 13 maja,  o godz 17-stej w kościele St.Francis,  
8247 Chimneyrock Blvd, Cordova, kleryk Krzysztof Rusin, 
otrzyma z rąk księdza biskupa Terry Steib’a świecenia 
diakonatu.  Dla Krzysztofa jest to kolejny etap w drodze 
do świeceń kapłanskich. Bardzo sedecznie zapraszamy 
całą naszą społeczność do wzięcia udziału w tej 
uroczystości, która zastąpi naszą planowaną mszę 
majową. 
 

CZERWCOWY PIKNIK 
W tym roku, czerwcowy piknik połączony będzie z mszą 
„polową”, ktorą odprawi ks. Kazimierz.  Zapraszamy 
wszystkich  w sobotę, 10 czerwca od godz 16-stej do 20-
stej, do parku przy Johnson Road w Germantown. 
Tradycyjnie Misja zapewnia kiełbasę na grillu i napoje.  
Prosimy o przyniesienie potrawy na wspólny stół. 
Koordynacją dań zajmuje się Ania Woźniak. Pytania 
związane z ta imprezą  oraz zgłoszenia dań prosimy 
kierować do Ani Woźniak  tel: 373-3114. 
 
 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 
 

Zmiana formatu księgowości PMK 
Po dokładnym zapoznaniu się z prawem IRS, jak rownież 
z potrzebami Misji dotyczącymi wymaganej dokumentacji 
oraz formatu księgowości,  Zarząd podjąl decyzję o 
przejęciu aktywnej kontroli nad księgowością Misji.   W 
związku z tym Zarząd pragnie bardzo serdecznie 
podziękować  Teresie Rudnickiej za  długoletni wkład 
pracy w  prowadzeniu księgowości PMK. 
 

Donacje dla księdza 
Wszystkich zainteresowanych przekazniem bezpośredniej 
donacji dla ks. Kazimierza informujemy ze można to 
uczynić podczas mszy św, składajac na tacę kopertę 
zaadresowaną ”Dla ks. Kazimierza”.  Zarząd pragnie 
poinformować, ze takie donacje nie będą 
wyszczególniane w rozliczeniu rocznym członkow PMK , 
jak również  nie będą traktowane jako składka 
członkowska.  
 

other dishes and holiday cakes to share with others. 
 
 
If you would like to attend the Mass but have 
difficulties with transportation please contact any of 
the PCM officers.  We will do our best to help.  
 
 

ANNIVERSARY OF THE MAY 3 CONSTITUTION  
On Wednesday, May 3, to honor the anniversary of the 
May 3 Constitution, we plan a commemorative dinner for 
the members of the Polish American Society.  
We invite all interested parties to participate in this event. 
If you plan to attend or if you need additional information 
please contact Zbyszek Stroinski, ph. 761-5147, by the 
end of March.  
 

 
DEACON CHRISTOPHER 

On Saturday, May 13, at 5 pm at the St. Francis  of Assisi 
Catholic Church located at 8247 Chimneyrock Blvd in  
Cordova ,seminarian Christopher Rusin will be ordained 
as a deacon by Bishop Terry Steib. For Christopher, this 
is the next step on his way to becoming a priest. We invite 
our entire community to take part in this very special 
mass, which will replace our mass scheduled in May.  

 
 

JUNE PICNIC 
We would like to invite everyone to our summer picnic.  
This year’s picnic will include mass celebrated by Fr. 
Kazimierz.  Mark your calendars for Saturday, June 10, 
from 4 pm to 8 pm. As in prior years, we will meet at the 
park in Germantown, at the Johnson Road Park pavilion.  
PCM will provide kielbasa for the grill and soft drinks.  
Please bring a dish to share with others.  Ania Woźniak is 
coordinating the menu. Please direct all questions to Ania 
Woźniak ph. 373-3114. 

 
 

ADMINISTRATIVE NOTES 
 

Bookkeeping changes  
After careful consideration of the IRS laws governing our 
organization including bookkeeping and documentation 
standards, the Board has made the decision to assume 
the bookkeeping responsibilities of the PCM. Due to this 
change, the Board would like to express sincere thanks to 
Teresa Rudnicka for her long-term contribution and work 
as the PCM bookkeeper. 

 
 
Donations for Fr. Kazimierz 
All interested in making personal donations for Fr. 
Kazimierz, may do so by simply placing an addressed 
envelope in the collection basket. Please be sure to 
clearly write ”For Fr. Kazimierz” on the envelope. Please 
note that these personal donations will not be included in 
the yearly PCM contribution statement, nor counted as 
membership dues.  
 



 
Zaproszenie  do dialogu 
Wasze opinie sa bardzo cenne, dlatego Zarząd proponuje 
dodatkowe możliwości wzajemnego dialogu zapraszając   
do spotkań  z przedstawicielami Zarządu po mszach św., 
jak rownież  do aktywnej pomocy w redagowaniu nowej  
rubryki biuletynu ”Listy od Członkow Misji”.  Prosimy o 
przesyłanie podpisanych listów na adres sekretarza Misji.  
 

 Nowa strona internetowa PMK 
Zapraszamy do odwiedzania naszej NOWEJ strony 
internetowej pod adresem http://polishcatholicmission.org 
Strona ta jest redagowana przez Boba i Zosię Schmidt 
tel:372-5794. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych  
pomocą do przesyłania informacji lub zdjeć do Zosi i  
Boba pod adres webmaster@polishcatholicmission.org. 
 

Filmoteka PMK 
Przypominamy, że mamy do wypożyczenia polskie filmy, 
ktore są dostępne bezpłatnie dla członkow Misji.  
Dokładna lista filmow jest zamieszczona  na naszej 
stronie internetowej. Wypożyczaniem filmów zajmuje się 
Gosia Stroińska, tel. 761-5147. 
 

Dodatek do Biuletynu 
Jak zapewne Panstwo juz zauważyli,  wydanie biuletynu 
jest uzupełnione  ‘‘dodatkiem” zatytułowanym ”Kultura bez 
Miary” redagowanym przez  utalentowaną grupę młodych  
osob w składzie: Monika Lux-Huserick,  Magda 
Dutkiewicz, Agata Walas-Maenhoudt oraz Iwona Kessling. 
Ich celem jest przekazanie Państwu dodatkowych 
informacji  oraz sugestji na przyjemne spędzenie czasu.. 
 

Zmiany adresu lub numeru telefonu 
Prosimy o informowanie nas o zmianie adresu lub 
telefonu. Dokładamy starań, aby biuletyny i listy od 
Zarządu trafiały do adresata. 
 

KONDOLENCJE 
Pana Stanley Miekicki prosimy o przyjęcie kondolencji z 
powodu śmierci żony, Lucile Miekicki.  Pokój Jej duszy.  
Dla uczczenia pamięci p.Lucile oraz zgodnie z zyczeniem 
Jej męza, PMK przekazala donację w ntencji Zmarlej do 
Church of Resurrection - kościola parafialnego 
pp.Miekickich. 
 

PROBŚA O MODLITWĘ 
Wnuczka Ireny i Czesława Figlewicz, 6-letnia Kelsy, jest 
od pewnego czasu pacjentką  w szpitalu St.Jude. Bardzo 
dzielnie walczy z ciezką  chorobą. Prosimy naszą calą 
społecznośc o modlitwę w jej intencji i  życzymy małej 
Kelsy jak najszybszego powrotu do zdrowia. 

 
KĄCIK SPORTOWY 

Zainteresowanych poprawą teżyzny fizycznej oraz 
swietną zabawą  zapraszamy do cotygodniowych spotkań 
gry w siatkowkę.  Spotykamy się w każdą  środę o 
godz.19-stej w sali gimnastycznej przy kościele Blessed 
Sacrament, 2564 Hale Ave. Z pytaniami prosimy zwracać 
się do Zbyszka Mustwiłło tel.:937-5329 
 

 Invitation to dialogue 
Your opinions are very valuable; therefore, the Board 
proposes additional opportunities for dialogue. We invite 
you to meet with PCM officers after the monthly masses 
and to actively participate in the creation of the 
newsletter’s new section: ”Letters from Members”. We 
encourage you to send in your signed letters to the PCM 
Secretary. 

 
PCM’s new website 
We are very proud to announce our  brand NEW website. 
You can visit it any time at http://polishcatholicmission.org 
Our website is administered by Bob and Zosia Schmidt 
ph. 372-5794. All are welcome to help by sending articles 
or photos to Zosia and Bob Schmidt for inclusion on the 
website at: webmaster@polishcatholicmission.org. 
 

Polish Movies Library 
This is a reminder to let you know that we have Polish 
movies available for rental at no cost to PCM members. 
The detailed list of these movies is posted on our website.  
Gosia Stroińska, ph. 761-5147 coordinates the rentals. 

 
Addition to the newsletter 
As you’ve probably already noticed, this edition of PCM 
newsletter is supplemented with an ”addition” titled 
”Culture with no Limits”. It is prepared by a talented group 
of young people which includes: Monika Lux-Huserick, 
Magda Dutkiewicz, Agata Walas-Maenhoudt and Iwona 
Kessling. Their goal is to provide us with additional  
information as well as suggestions on „things to do”. 
 

Address or telephone number changes 
 Please inform us of any address or telephone number 
changes as we very diligently try to assure that you will 
receive all PCM correspondence we send in a timely 
manner. 
 

CONDOLENCES 
We ask Mr. Stanley Miekicki to accept our deepest 
condolences for the loss of his wife, Lucile Miekicki. May 
she rest in peace. To honor Mrs. Mieckicki and in 
accordance to the wishes of Her husband, PCM made a 
donation in memory of Mrs. Miecicki to the Church of 
Resurrection –Mr. and Mrs. Miekicki’s parish church. 
 

PLEASE PRAY 
Six year old Kelsey, granddaughter of Irena and Czeslaw 
Figlewicz, for sometime now, is a patient at the St. Jude’s 
Children’s  Hospital. She very bravely fights a very serious 
illness. We ask our entire community for prayers in her 
intention and would like to wish little Kelsey a speedy and 
complete recovery. 
 

SPORTS CORNER 
If you are interested in improving your stamina and have 
fun at the same time, then join our volleyball team. We 
meet every Wednesday, at 7 pm at the gym of the 
Blessed Sacrament Church, 2564 Hale Ave. Please 
contact Zbyszek Mustwillo ph. 937-5329 with any 
questions.  

http://polishcatholicmission.org/
mailto:webmaster@polishcatholicmission.org
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WESOLEGO ALLELUJA 
 

Życzymy wszystkim radosnych Świąt Wielkanocnych i  
błogosławienstwa Żmartwychwstalego Chrystusa. 
Życzymy tez smacznego jajka i mokrego Dyngusa.  
 

HAPPY EASTER 
 
We wish you all a Joyous Easter and the Blessings of the 
Risen Christ. May you enjoy Easter eggs and have a very 
”Wet Monday”. 

 
KALENDARZ WYDARZEŃ 2006 

Poniżej zamieszczamy wstępny kalendarz wydarzeń i 
imprez na rok 2006. Pewne daty mogą ulec zmianie, o 
czym powiadomimy w następnych biuletynach. 
 

MARZEC 
Msza Św.             --11 marca, w kościele St. James 

 
KWIECIEŃ 

Wielkanocne 
malowanie 
jajek 

--7 kwietnia, w sali przy kościele St. 
James. Zapraszamy młodzież i 
dorosłych. 
--8 kwietnia, w sali przy kościele St. 
James. Zapraszamy dzieci. 
 

Śpowiedź 
Droga 
Krzyzowa 
Przyg. Grobu 
Chrystusa   
 
Swięcenie 
Pokarmow 

--8 kwietnia, w kościele St. James 
--8 kwietnia, w kościele St. James 
 
--11 kwietnia, w kosciele St.James 
 
 
--15 kwietnia, w kościele St. James 
Zapraszamy dzieci do szukania jajek 

  
Msza 
Wielkanocna 

 -16 kwietnia, w kościele St. James 
   Zapraszamy na posilek po mszy 

  

MAJ 
Obiad PAS 
Swieto 3 Maja 
 
Majowa 
Spowiedź 

--3 maja (lokacja do uzgodnienia) 
 
 
-11 i 12 maja, w kościele  Our Lady of 
Perpetual Help ,Germantown 
 

Msza-
Diakonackie 
Swięcenia 
 

--13 maja,  St. Francis Catholic 
Church,Cordova 
 

  

CZERWIEC 
Piknik i 
Msza Św. 

--10 czerwca, park przy Johnson 
Road, Germantown 
 

 
Msza Św. 

        LIPIEC 

--8 lipca,w kościele  St.James 
  
  

 
SIERPIEŃ 

Msza Św. --12 sierpnia, w kosciele St.James 
  

WRZESIEŃ 

 
CALENDAR OF EVENTS 2006 

Following is the preliminary calendar of activities planned 
for 2006. We will inform you of any changes in the 
upcoming newsletters. 
 

MARCH 
Holy Mass         -- March 11, at St. James Church 

 
APRIL 

Easter egg 
painting 
 
 
 

--April 7, at St. James Church. We 
invite all adults. 
--April 8, at St. James Church.  
We invite all children. 

Confessions 
and Stations 
of the Cross 
Prep. of 
Christ Tomb.    
 
Blessing of 
Easter Food 

--April 8, at St. James Church. 
--April 8, at St. James Church. 
 
--April 11, at St. James Church. 
 
 
--April 15, at St. James Church 
 Egg hunt for the children 

  
Easter Mass --April 16, at St. James Church. 

 Join us for the Easter meal.  
  

MAY 
Dinner PAS 
 
 
Connfessions 

--May 3 (please call for details) 
(Anniversary of May 3 Constitution) 
 
-May 11 and 12, Church of Our Lady 
of Perpetual Help, Germantown 
 

 Mass-Deacon 
Ordained 

--May 13,  St. Francis Catholic 
Church, Cordova 
 

  

JUNE 
Picnic and 
Holy Mass 

--June 10, park pavilion on Johnson 
Road, Germantown 
 

 
Holy Mass 

        JULY 

--July 8, at St. James Church 
  
  

 
AUGUST 

 Holy Mass --August 12, at St. James Church 
  

SEPTEMBER 
Picnic and 
Holy Mass 

-- September 9, park pavilion on  
Johnson Road, Germantown 



Piknk i 
Msza Sw. 
Kamping 
 
 
 
Msza Św. 
 
Bal PMK 

-- 9 wrzesnia, park przy Johnson 
Road,Germantown 
  --22/24 wrzesien lub 29 wrzesien/1 
pazdziernik,Chickasaw State Park     
 
    PAŹDZIERNIK 
--14 października, w kościele 
St.James 
--29 października 

      

 
LISTOPAD 

Msza Św.            –1 listopada, w  kościele St.James 
Świeto Zmarlych 
 
Święto                --11 listopad (format do ustalenia) 
Niepodległości        

GRUDZIEŃ 
Przyg.Ozdób 
Choinkowych 
 
Wigilia PMK 
 

--2 grudnia 
(Zapraszamy dzieci) 
 
-- 9 grudnia 

Spowiedź 
 

--Do ustalenia 

Pasterka --24 grudnia 
 
Msza Św. 
 
Śpiewanie 
Kolęd 

 
--25 grudnia,w kościele St.James 
 
-Do ustalenia 

 
Zabawa 
Sylwestrowa 
 

- 
-31 grudnia 

 
Zarząd Polskiej Misji Katolickiej: 

 
Jacek Dutkiewicz – Przewodniczący 
 9570 Grove Rd., Cordowa, TN 38016 
 Telefon:  (901) 385-7333 

 

Viola Bute – Vice Przewodnicząca 
 1335 East Crestwood, Memphis, TN 38119 

 Telefon:  (901) 685-2945 
 

Ania Woźniak – Sekretarz 
 3721 Autry Cove, Bartlett, TN  38135 

 Telefon:  (901) 373-3114 
 

Zbigniew (Mark) Stroiński – Skarbnik 
 5285 Brantford Road, Memphis TN 38120 
 Telefon:  (901) 761-5147 
 

Zosia Schmidt – Koordynator d/s Kościoła 
 3899 Oak Rd., Bartlett, TN 38135 

 Telefon:  (901) 372-5794 

 
 

 
Camping 
 
 
 
 
Holy Mass 
 
PCM Ball 

 
  -- September 22/24 OR September 
29 /October 1, Chickasaw State Park     
 
 
    OCTOBER 
-- October 14, at St. James Church 
 
-- October 29  

  

NOVEMBER 

Holy Mass.           – November 1, at St. James Church 
All Saints Day      
 
Independance     -- November 11 (details TBD)  

Day       

DECEMBER 
Prep. Christ 
Decorations 
 
Wigilia Dinner 
 

-- December 2 (We invite all children) 
 
 
-- December 9 

Connfessions --To be determined 
 
Midnight 
Mass 

 
--December 24  

 
Christmas 
Mass 
 
Carroling 

 
--December 25 at St. James Church 
 
- To be determined 

 
New Years 
Eve Party 
 

 
--December 31  

 
Officers of the Polish Catholic Mission: 
 

Jacek Dutkiewicz – President 
 9570 Grove Rd., Cordowa, TN 38016 
 Phone:  (901) 385-7333 
 

Viola Bute – Vice President 
 1335 East Crestwood, Memphis, TN 38119 
 Phone:  (901) 685-2945 
 

Ania Woźniak – Secretary 
 3721 Autry Cove, Bartlett, TN  38135 
 Phone:  (901) 373-3114 
 

Zbigniew (Mark) Stroiński – Treasurer 
 5285 Brantford Road, Memphis TN 38120 
 Phone:  (901) 761-5147 
 

Zosia Schmidt – Coordinator for Church Affairs 
 3899 Oak Rd., Bartlett, TN 38135 
 Phone:  (901) 372-5794 

 


