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 WSTĘPNE WYNIKI ANKIETY 

List od Przewodniczącego PMK:  
”Drodzy Państwo,  
Z wielką przyjemnością zawiadamiamy, że blisko 50 osób 
wzięło udział w naszej ankiecie rozesłanej do 
memfiańskiej Polonii tuż przed świętami 
Zmartwychwstania Pańskiego. Był to dla nas wszystkich 
okres szczególny, bo pełen zajęć i przygotowań do 
tradycyjnych uroczystości wielkanocnych. Tym bardziej 
więc doceniamy zainteresowanie i wkład tak wielu rodzin 
we wspólne formułowanie wizji naszej Organizacji.  
Niektórzy, zamiast pisemnych odpowiedzi, przekazali nam 
ustnie swoje propozycje i uwagi.  Wszystkie sugestie i 
komentarze mają dla nas dużą wartość i postaramy się 
jak najrzetelniej je uwzględnić w opracowaniu wyników 
ankiety. Ogólnie, na podstawie nadesłanych informacji, 
można już teraz wnioskować, że prawie wszyscy 
Respondenci wyrazili zgodnie potrzebę dalszego 
upowszechniania tradycyjnych form działalności Misji,  
zarówno o charakterze religijnym jak i świeckim, 
uwidaczniania jej jeszcze bardziej na ogólnym forum 
amerykańskim oraz zachęcania jak największej liczby 
osób we wszystkich grupach wiekowych do aktywnej 
współpracy.  Takie podejście jest w pełni zgodne z naszą 
ideą jednoczenia społeczności polonijnej i jej przyjaciół, 
wzajemnego popierania się i traktowania Organizacji jako 
Domu otwartego dla wszystkich ludzi dobrej woli.  Przy tej 
okazji chcielibyśmy ponownie Państwa zapewnić, że pod 
tym względem jesteśmy, jako pięcio-osobowy Zarząd 
PMK, w całości jednomyślni i przeciwni wszelkim 
podziałom, które doprowadziłyby tylko do osłabienia 
Polonii jako etnicznej grupy społecznej.   We wstępnym 
podsumowaniu ankiety należy także podkreślić wyrażaną 
przez ogół uczestników wdzięczność dla ks. Kazimierza 
za służbę kościelną na rzecz Polonii, której się podjął 
pomimo tego, że jest to jego dodatkowa praca poza 
normalnymi obowiązkami wyznaczonymi przez Biskupa i 
Diecezję.  Dalej, w przeważającej liczbie nadesłanych 
odpowiedzi bardzo mocno dała się odczuć potrzeba 
znacznego poszerzenia zakresu działalności Organizacji.  
Bardzo cieszy to, że wiele miejsca zajęły tu nie tylko 
propozycje, ale i konkretne deklaracje bezpośredniego 
udziału w prowadzeniu nowych form aktywności.  Dla 
przykładu są to: szkółka języka polskiego, mini-wykłady 
na temat kultury i literatury polskiej, kółko filatelistyczno-
numizmatyczne, kółko kulinarne, chór, klub piwosza, 

 
 PRELIMINARY RESULTS OF THE OPINION SURVEY 
A message from the President of the PCM: 
“Dear Friends,  
We are very pleased to report that nearly 50 people took 
part in our survey which had been sent out to the Polonia 
community just before Easter.  For everyone, those were 
especially busy days since we were all getting ready for 
the traditional religious holiday.   So, your interest and 
extra time in shaping together the vision of our 
Organization is greatly appreciated.   Some of those who 
have not forwarded written answers presented their 
suggestions and remarks orally.   All obtained proposals 
and comments are very valuable to us and we will do our 
best to include each of them into the final analysis.  
Overall, based on the received information it is clear that 
almost all Respondents want to continue our traditional 
activities and events, both religious and secular, and also 
would like to have them publicized widely to make our 
presence more visible to the American society.  It seems 
important to involve all, both young and older in working 
together for our common good.   This approach is entirely 
consistent with our philosophy of unifying the Polish 
community and its Friends, supporting each other and 
treating the Organization as our Home, open to all people 
of good will.  We would like to assure you again that the 
current five-member Board of the PCM are unanimous in 
this regard and would consider any partitions as wrong 
and only weakening the Polonia as an ethnic group.  
Further, in this preliminary report of the survey it is 
important to note the gratitude from all of us to Father 
Kazimierz for his religious services on behalf of the Polish 
community.  This is an extra work he does in addition to 
the regular duties defined by the Bishop and the Diocese.  
Next, an overwhelming majority of the Respondents 
expressed a desire to expand the scope of our 
Organization’s activities.  We were glad to learn that these 
were not only suggestions but also actual pledges of 
direct, personal involvement in new initiatives.  They 
include such activities as a Polish language school, mini-
lectures about Polish culture and literature, a philatelic 
and numismatic club, a culinary circle, a beer 
connoisseurs’ club, group excursions to neighboring 
places and other great ideas  – all in all anyone should 
find something nice for oneself.  Preserving Mission’s 
traditional roots can go hand in hand with these initiatives 
and they deserve our support!   The authors of the 



wspólne wycieczki w plener i inne wspaniałe pomysły, 
słowem – dla każdego coś miłego.  Zachowanie 
tradycyjnych korzeni Misji można pięknie pogodzić z tymi 
inicjatywami, które gorąco popieramy!  Będziemy się 
wkrótce kontaktować z osobami, które są ich autorami w 
celu rozpoczęcia realizacji przedstawionych zamierzeń.  
Na razie to tylko garść wstępnych wrażeń po przejrzeniu 
nadesłanych kwestionariuszy.  Wiele jeszcze innych, 
ważnych spraw, które zostały poruszone przez naszych 
Respondentów, przedstawimy niebawem szerzej po 
bardziej szczegółowym opracowaniu wyników ankiety. 
                                                            Jacek Dutkiewicz” 
 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA ROK 2006 
Pragniemy Państwu przypomnieć, że wszystkie ambitne 
zamierzenia i plany rozwoju naszej działalności wymagają 
wkładu pracy oraz poparcia finansowego. Serdecznie 
zapraszamy do okazania wsparcia dla naszej organizacji 
poprzez uregulowanie tegorocznej składki członkowskiej 
do dnia 30 czerwca br. Tak jak podawaliśmy w 
poprzednim biuletynie składka na rok 2006 jest obniżona. 
Bardzo prosimy o przesyłanie czeku na adres skarbnika 
PMK w wysokości:  
 -- Rodzina – 2 osoby dorosłe + dzieci $60 
 -- Rodzina – 1 osoba dorosła + dzieci $30 
Wszelkie dodatkowe donacje będą bardzo pomocne w 
pokryciu kosztów działalności. Serdecznie dziękujemy za 
Waszą finansową pomoc! 
Prawa członka PMK oraz warunki otrzymywania biuletynu 
przedstawione są w końcowej części biuletynu. 
 
 

ECHA SEZONU WIELKANOCNEGO 2006 
Bardzo dziękujemy wszystkim Członkom i Sympatykom 
Polskiej Misji Katolickiej za pomoc w zorganizowaniu 
polonijnych obchodów Świat Wielkanocnych. Za 
przygotowanie pysznych dań oraz uczestniczenie w 
zorganizowanych przez PMK imprezach. Bez Waszej 
pracy i poświecenia nie byłoby możliwe kontynuowanie 
naszych pięknych wielkanocnych tradycji, jak na przykład: 

 
Malowanie jajek wielkanocnych przez dzieci 
Zgodnie z tradycją, w sobotę przed Wielką Nocą spotkały 
się dzieci, żeby ozdobić świąteczne jajka. Fantazji nie 
brakowało. Były jajka z naklejankami, w paski, kratki, 
kropki, a nawet z przyklejonymi czuprynkami. A na koniec 
wybrane jajka wypełnione zostały drobnymi cukiereczkami 
i włożone do przygotowanych, osobistych koszyczków. 
Spotkanie, prowadzone przez  Halinę i Magdę Dutkiewicz, 
z udziałem rodziców dzieci, było bardzo udane i miłe, a 
najważniejsze, że podtrzymujemy w ten sposób dobre, 
polskie tradycje. 
 
Malowanie jajek wielkanocnych przez dorosłych 
Tegoroczne spotkanie było wspaniałą zabawą 
ukoronowaną przyznaniem pierwszej nagrody, jaką był 
zrobiony z masła baranek wielkanocny. Wszyscy obecni 
mieli okazję malowania jajek sposobem „ukraińskim”. 
Możecie Państwo poznać tą wyszukaną technikę w 
przyszłym roku-serdecznie zapraszamy! 
 

 

proposals will soon be contacted to get their work started.  
For now, these are just a few of our impressions based on 
your feedback.  Many other important matters presented 
by the Participants of the survey will be shared in the near 
future after we have completed a more detailed report 
                                                       Jacek Dutkiewicz”   
 

MEMBERSHIP DUES FOR 2006 
We would like to remind You, that in order to successfully 
implement our ambitious objectives and plans for the 
future we need Your financial support and active 
involvement. We invite You to show such support by 
paying membership dues by June 30 of this year. As we 
mentioned in the prior newsletter, this year’s dues are 
lowered 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! 
PCM membership rights and the newsletter receipt 
information is provided at the end of this newsletter 
 
 

ECHOES OF THE 2006 EASTER SEASON 
Big thanks to all Members and Friends of the Polish 
Catholic Mission for helping us organize the events of the 
Easter season. Especially for preparation of delectable 
dishes for all to share and for Your participation in the 
events sponsored by the PCM. Without Your help and 
dedication it would be impassible to continue our beautiful 
Easter traditions such us: 
 
Easter egg decoration for children 
According to tradition, on the Saturday before Easter 
Sunday children got together to decorate Easter eggs. 
Their creativity was endless. The eggs had stickers, 
stripes, ribbons, dots, and even hair do’s. At the end 
favorite eggs were selected by the creators and filled with 
yummy candy; they were then placed in each child’s own 
prepared food basket. The gathering was hosted by 
Halina and Magda Dutkiewicz and attended by the 
children’s parents.  It was very nicely and successfully 
done, and most importantly it upheld the good Polish 
tradition. 
 
Easter egg decoration for the adults 
This years meeting was filled with good times and 
laughter. The crowning glory of the evening was the grand 
prize-the Easter lamb made out entirely of butter! 
 All present had an opportunity to use an “Ukrainian”  
technique to “egg paint”. You can find out more about this 
elaborate method next year so plan to join us next Easter 
season. 
 

FIRST ANNIVERSARY OF THE PASSING 
OF POPE JOHN PAUL II 

We met on Sunday, April 2
nd

 in the St Joachim Chapel at 
the St. Ann’s Church in Bartlett for prayers and reflection 
to honor the memory of the passing of our beloved Pope 



PIERWSZA ROCZNICA ŚMIERCI 
OJCA SWIETEGO JANA PAWLA II 

W niedzielę, 2-go kwietnia spotkaliśmy się w Kaplicy Św. 
Joachima w kościele Św. Anny w Bartlett, aby gorącą 
modlitwą i refleksjami uczcić pamięć Ojca Świętego w 
rocznicę Jego śmierci. Podczas mszy św. Ks. Kazimierz 
Abrachamczyk przeczytał testament Jana Pawła II. 
Jednym z obecnych był zaproszony przez Zarząd 
przedstawiciel Diecezji, Ks. Tony Clark, który jest 
koordynatorem diecezyjnym d/s wielonarodowych. 
Dziękujemy Państwu za uczczenie pamięci Ojca Świętego 
razem z nami.  
 

OBCHODY ŚWIĘTA  KONSTYTUCJI 3 MAJA 
W środę, dnia 3 maja, w rocznicę Święta Konstytucji 3 
Maja, w Napa Café odbył się obiad połączony z 
prezentacją, sponsorowany przez PMK.  Uczestniczyła w 
nim grupa byłych członków Polish American Society, 
którzy w kameralnej i bardzo sympatycznej atmosferze 
wysłuchali ciekawej i pouczającej prezentacji faktów 
historycznych tego święta. 
 

ŚWIECENIA DIAKONATU KRZYSZTOFA 
W sobotę, 13 maja w kościele St.Francis of Assisi w 
Cordovie kleryk Krzysztof Rusin otrzymał z rąk księdza 
biskupa Terry Steib’a święcenia diakonatu. Była to na 
prawdę godna i wyniosła uroczystość, którą  
uświetniła obecność grona naszych rodaków. Pięknymi, 
polskimi akcentami w czasie mszy św. były: czytanie 
Pisma św. po polsku oraz występ chóru PMK, który w 
naszym ojczystym języku, pięknie odśpiewał pieśń 
”Chrystus Pan karmi nas” Na przyjęciu, po uroczystości, 
Krzysztof otrzymał prezent od PMK oraz wraz ze 
wszystkimi obecnymi miał okazję spróbowania 
wyśmienitych polskich dań sponsorowanych przez PMK i 
przez indywidualnych fundatorów.  
Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy przyczynili się do 
przygotowań jak również wszystkim, którzy uczestniczyli 
w tej wyjątkowej uroczystości. 
 

REWELACYJNE ”NAS TROJE” 
We wtorek,16 maja, mieliśmy okazję na naprawdę 
wyjątkowe przeżycie kulturalne. Był to występ zespołu 
„Nas Troje” z Kanady, który swoim wysokim poziomem 
artystycznym przeszedł oczekiwania obecnych widzów. 
Ich przedstawienie, wykonane w pięknej polszczyźnie, z 
teatralną dykcją, utrzymane było w super tempie, z 
humorem, w barwnych i wyszukanych strojach oraz przy 
dźwięku imponujących głosów operetkowych, 
połączonych z mistrzowskim akompaniamentem 
muzycznym - słowem była to zabawa na medal! 
 

 CZERWCOWA MSZA ŚWIĘTA 
Ks.Kazimierz Abrahamczyk odprawi nasza następną 
miesięczną mszę św. w sobotę, 10-go czerwca, o 
godzinie 18-tej, w kaplicy przy kościele Our Lady of 
Perpetual Help 8151 Poplar Ave, Germantown.  
Prosimy bardzo o zanotowanie zmiany lokalizacji tej 
mszy. 
 

CZERWCOWY PIKNIK –NOWA DATA 
Nasz coroczny, czerwcowy piknik odbędzie się w sobotę, 

John Paul II. During the mass, fr.Kazimierz Abrachamczyk 
read the Last Will and Testament of Pope John Paul II. 
One of the present was Fr. Tony Clark, who is the 
coordinator for the Office of the Multicultural Ministries for 
the Diocese of Memphis. We would like to thank You for 
honoring Holy Father’s memory with us. 

 
ANNIVERSARY OF THE MAY 3 CONSTITUTION  

On Wednesday, May 3, members of the Polish American 
Society participated in a commemorative dinner to 
celebrate the anniversary of the May 3 Constitution 
sponsored by PCM. Dinner took place in very nice 
surroundings of the Napa Café and all in attendance had 
the opportunity to hear a very interesting and educational 
presentation about the history of that holiday.  
 

DEACON CHRISTOPHER 
On Saturday, May 13 at the St. Francis of Assisi Catholic 
Church locate in Cordova; seminarian Christopher Rusin 
was ordained as a deacon by Bishop Terry Steib. For all 
present it was truly a very special event. The celebration 
had several Polish accents such as: a second reading 
during the mass in Polish, as well as a beautifully 
performed hymn by PCM chorus titled  ”Jesus Christ 
Feeds Us” During the following reception, Christopher was 
presented with the gift from PKM and all in attendance 
had an opportunity to try delectable Polish dishes 
sponsored by PCM and by individual contributors.  
We would like to thank all who helped with the 
preparations as well as all who participated in this very 
special event. 
 

THE MAGNIFICENT “TREE OF US” 
On Tuesday, May 16

th
 we had an opportunity to 

experience a truly unique cultural event. It was the 
presentation by the Canadian group called “Three of us”. 
Their magnificent performance in perfectly accented 
Polish exceeded expectations of the present spectators. 
For them the evening “flew by” in the whirlwind of the 
warm, often-hilarious humor, beautiful costumes and 
impressive voices magnified by the outstanding musical 
accompaniment. It truly was an evening to remember! 

 
JUNE MASS 

Fr. Kazimierz Abrachamczyk will celebrate our next 
monthly mass on Saturday, June 10 at 6 p.m. at the small 
chapel at the Church of Our Lady of Perpetual Help 
located at 8151 Poplar Avenue in Germantown.  
Please make a note of the location change for this 
mass. 

 
 

JUNE PICNIC-NEW DATE 
Mark your calendars for Saturday, June 17, from 4 pm to 
8 pm. As in the 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.We invite You to bring musical 
instruments and participate in the group singing. 
 



17 czerwca od godz. 16-stej do 20-stej, w 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 tą imprezą  
oraz zgłoszenia dań prosimy kierować do Ani Woźniak,  
tel: 373-3114. Zachęcamy do przyniesienia instrumentów 
muzycznych oraz uczestniczenia w wspólnym śpiewaniu.  

 
WAKACYJNE MSZE ŚWIĘTE 

Ks Kazimierz Abrachamczyk odprawi letnie msze św. w 
sobotę, 8 lipca o godzinie 18-stej  oraz w sobotę 12 
sierpnia o godzinie 18-stej w kościele St. James. 
Zapraszamy. 
 

WRZEŚNIOWY PIKNIK 
W tym roku, wrześniowy piknik połączony będzie z mszą 
„polową”, którą odprawi ks. Kazimierz.  Zapraszamy 
wszystkich w sobotę, 9 września od godz. 16-stej do 20-
stej, do parku przy Johnson Road w Germantown. Misja 
zapewni 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. 

 
KAMPING DLA DZIECI 

Serdecznie zapraszamy rodziców z pociechami oraz 
miłośników natury na wspólny kamping do stanowego 
parku Chickasaw.  Park położony jest w ładnej, 
urozmaiconej okolicy w odległości 70 mil od Memphis. 
Termin wyjazdu (w zależności od pogody) przewidywany 
jest na 22 września (piątek) lub tydzień później, 29 
września. 
Zainteresowanych prosimy o skontaktowanie się ze 
Zbyszkiem Stroinskim, tel. 761-5147, do dnia 17 
września. Dodatkowe informacje na temat Chickasaw 
State Park można znaleźć na poniższej stronie 
internetowej: 
http://www.state.tn.us/environment/parks/parks/Chickasaw/ 
 

PAŹDZIERNIKOWA  MSZA ŚWIĘTA 
Październikowa msza św. odbędzie się w sobotę, 14-go 
października o godzinie 18-tej, w kościele St. James. 
Przypominamy, że członkowie Zarządu są dostępni do 
wysłuchania Państwa uwag oraz sugestii po wszystkich 
comiesięcznych mszach. 
 

BAL PMK 
Ze względu na potrzebę wcześniejszej rezerwacji sali oraz 
rozmiaru przygotowań związanych z planowanym na 
dzień 29 października kostiumowym balem PMK 
uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych 
uczestnictwem, pomocą w przygotowaniach oraz 
wkładem w ubarwieniu programu tej imprezy do 
kontaktowania Violi Bute tel.: 685-2945 do dnia 1 
września. W wypadku małego zainteresowania impreza 
będzie odwołana. 
  

SPRAWY ORGANIZACYJNE 
 
 

 
SUMMER VACATION’S HOLY MASSES 

Fr. Kazimierz Abrachamczyk will celebrate summer 
vacation masses on Saturday, July 8 at 6 p.m. and on 
Saturday, August 12 at 6 p.m. at the St.James Church. 
We invite all to come. 
 

SEPTEMBER PICNIC 
We would like to invite everyone to our end of summer 
picnic.  This year’s picnic will include mass celebrated by 
Fr. Kazimierz.  Mark your calendars for Saturday, 
September 9, 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. 
 

CAMPING  
We invite parents, kids and nature lovers to sign up for a 
camping trip to the Chickasaw State Park located in a very 
nice and interesting countryside about 70 miles from 
Memphis.  We plan to leave on Friday, September 22

nd
 

(weather permitting) or alternatively on Friday, September 
29

th
. 

Please contact Zbyszek Stroinski, ph. 761-5147, before 
September 17, so we can prepare accordingly.  You can 
find additional information about the Chickasaw State 
Park at the following internet site: 
 
http://www.state.tn.us/environment/parks/parks/Chickasaw/ 

 
OCTOBER MASS 

October’s mass will take place on Saturday, October 14th 
at 6 p.m.  at the St.James Church. Please remember that 
the Officers will are available after each of the monthly 
masses to talk to you about your concerns and to 
welcome your suggestions. 

 
PCM BALL  

Our costume ball scheduled for the 29
th
 October is fast 

approaching. Due to the need of making reservations and 
planning needed for such an event we ask that you 
contact Viola Bute  tel: 685-2945 by September 1

st
 to let 

her know if you are interested in attending and/or helping 
with preparations or if you have ideas for the program of 
the evening. The ball will not take place if we do not 
receive enough responses.  
 

 
ADMINISTRATIVE NOTES 

 
Donation to the Victims of the Chorzow tragedy Fund  
Polish Catholic Mission of Memphis donated $200 to the 
Victims of the Chorzow Tragedy Fund. Part of this 
donation was collected during March mass. Thank you all 
for your generosity. 
 
Inventory 
We are in the process of updating the “assets list ” of our 
organization and ask you to please contact Ania Wozniak 
tel:  373-3114 if you are entrusted with any items that 

http://www.state.tn.us/environment/parks/parks/Chickasaw/
http://www.state.tn.us/environment/parks/parks/Chickasaw/


Donacja dla ofiar tragedii w Chorzowie 
Polska Misja Katolicka przekazała kwotę $200.00 na 
konto Ofiar Tragedii w Chorzowie, z przeznaczeniem na 
pomoc ich rodzinom. Część tej kwoty została zebrana 
podczas marcowej mszy świętej. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim ofiarodawcom. 
 Inwentaryzacja 
Wszystkich Państwa, u których znajduje się jakiekolwiek 
”mienie” PMK,  bardzo prosimy o kontakt z Anią Woźniak, 
tel. 373-3114, która zajmuje się uaktualnieniem listy 
rzeczy posiadanych przez naszą organizację. 
 
Zmiana formatu wydawania ”Kultura bez miary” 
W celu spełnienia prośby grupy redagującej, pragniemy 
poinformować, ze nowy ”dodatek” do biuletynu ”Kultura 
bez miary” będzie wydawany około 2 tygodnie po wydaniu 
każdego biuletynu. 
 

KONDOLENCJE 
Panią Krystynę Zwada wraz z rodziną  prosimy o przyjęcie 
kondolencji z powodu śmierci Mamy. Pokój Jej duszy. 
 
Pana Czesława Figlewicza wraz z rodziną prosimy o 
przyjęcie kondolencji z powodu śmierci Mamy. Pokój Jej 
duszy. 
 

90 URODZINY 
Pan Janek Karpinski, długoletni członek PAS i PKM 
obchodził swoje 90-siate urodziny 8 kwietnia. Z tej 
wybitnej okazji,na przyjęciu przygotowanym przez swych 
przyjaciół solenizant otrzymał kartę z życzeniami oraz 
wiązankę biało czerwonych kwiatów od PMK..  
200 lat Drogi Panie Janku! 
 

LEKCJE JĘZYKA  ANGIELSKIEGO 
Kirby Woods Baptist Church przy 6325 Poplar Avenue i 
Massey prowadzi lekcje nauki języka angielskiego dla 
obcokrajowców. Zainteresowani mogą dzwonić po 
dodatkowe informacje pod numer 682-2220 lub 756-5820. 

belong to the PCM.  
 
Addition to the Newsletter 
To accommodate the request of the publishing group,  
we would like to inform you that the new addition to the 
newsletter ”Culture with no Limits” will be published 
approximately 2 weeks following each newsletter 
publication. 

 
 

CONDOLENCES 
We ask Mrs. Krystyna Zawada and her family to accept 
our deepest condolences for the loss of her Mother. May 
she rest in peace 
 
We ask Mr. Czeslaw Figlewicz and his family to accept 
our deepest condolences for the recent loss of his Mother. 
May she rest in peace 
 
 

90-th BIRTHDAY 
Mr. John Karpinski, a longtime member of the PAS and 
PCM, celebrated his 90th birthday on April 8 . His friends 
prepared a birthday celebration to honor such a special 
occasion during which Mr. Karpinski was presented with 
the birthday card and the red and white flowers from PCM. 
200 years Dear Mr.John! 
 
 

 
ENGLISH LESSONS 

Kirby Woods Baptist Church located at 6325 Poplar 
Avenue and Massey offers English lessons for foreigners. 
All interested can call 682-2220 or 756-5820 
 

DZIEŃ TATY 
Życzymy wszystkim Tatusiom błogosławieństwa Bożego, 
pociechy z dzieci oraz wszystkiego co najlepsze z okazji 
Ich święta.  
 

WESOŁYCH WAKACJI 
Wszystkim uczniom i studentom składamy gratulacje z 
okazji pomyślnego zakończenia roku szkolnego i życzymy 
wspaniałych, bezpiecznych oraz pełnych przygód wakacji. 

FATHERS DAY 
We wish all Dads God’s Blessings, kids love and best of 
everything on an occasion of Their holiday. 
 

HAPPY SUMMER HOLIDAYS 
Congratulations to all students on their successful 
completion of the school year.  We wish you safe summer 
holidays full of joy and adventure. 

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

  

CZERWIEC 
Msza Św. 
 
 
 
Piknik 

--10 czerwca, w kościele Our Lady 
of Perpetual Help, Germantown 
 
 
--17 czerwca, park przy Johnson  
Road, Germantown 

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. 

  

JUNE 
Holy Mass 
 
 
 
Picnic 

--June 10, at the Our Lady of 
Perpetual Help Church in 
Germantown 
 
--June 17, park pavilion on Johnson 
Road, Germantown 



 
Msza Św. 

        LIPIEC 

--8 lipca, w kościele  St.James 
  
  

SIERPIEŃ 
Msza Św. --12 sierpnia, w kościele St.James 
  

WRZESIEŃ 
Piknik i 
Msza Św. 
Kamping 
 
 
 
Msza Św. 
 
Bal PMK 

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

      

 
LISTOPAD 

Msza Św.            –1 listopada, w kościele St.James 
Święto Zmarłych 
 
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 
 

 

 
Holy Mass 

        JULY 

--July 8, at St. James Church 
  
  

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

SEPTEMBER 
Picnic and 
Holy Mass 
 
Camping 
 
 
 
Holy Mass 
 
PCM Ball 

-- September 9, park pavilion on  
Johnson Road, Germantown 
 
  -- 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      
 
Independence     -- November 11 (details TBD)  
Day       

DECEMBER 
Prep. Christ 
Decorations 
 
Wigilia Dinner 
 

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

Confessions --To be determined 
 
Midnight 
Mass 

 
--December 24  

 
Christmas 
Mass 
 
Caroling 

 
--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., Cordova, 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 – Koordynator d/s Kościoła 
 3899 Oak Rd., Bartlett, TN 38135 
 Telefon:  (901) 372-5794 

 

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

 
Podziękowanie od Krzysztofa Rusina 

 
“Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus 
 
"...Miłość nie szuka poklasku... "(1Koryntian 13) 
 
Z całego serca pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do uswietnienia uroczystości diakonatu, 
która to uroczystość odbyła się 13 maja bieżącego roku. Przede wszystkim pragnę podziękować całemu 
Zarządowi Polskiej Misji Katolickiej w Memphis: pp. Jackowi Dutkiewicz, Violi Bute, Ani Wozniak, Zosi Schmidt 
i Zbyszkowi Stroinskiemu, jak także panu Januszowi Rudnicki (za czytanie w czasie mszy św.) , pani Bożenie 
Kucza (za kanapki), Steni Niewiara (za pierogi), Urszuli Bis (za kanapki), Krystynie Zawada (za sałatkę), 
Teresie Rudnicki (za gołąbki), panu Edwardowi Nowakowskiemu za przepiękny tort, siostrze Elwirze za jej 
czas poświecony na zdawaniu relacji na żywo z uroczystości dla moich rodziców, którzy bardzo chcieli, choć w 
taki sposób uczestniczyć w tych obchodach, pani Zofii Schmidt za koordynacje wszystkich spraw związanych z 
Kościołem i nie tylko, oraz tym wszystkim, którzy uswietlnili te uroczystość polskim śpiewem: Asi Gilewskiej, 
Edwardowi Kozłowskiemu oraz Halinie, Magdzie i Jackowi Dutkiewicz. Pragnę także bardzo podziękować za 
przepiękny prezent, który otrzymałem od Polskiej Misji Katolickiej - a jest to książka pt.: "Największe arcydzieła 
malarstwa ołtarzowego". Dziękuje za nią z  dwóch powodów - po pierwsze, ze jest ona bardzo piękna i 
interesująca, szczególnie, jeżeli chodzi o mój wybór drogi życiowej,  po drugie, ze sam także myślałem o 
kupnie podobnej książki w najbliższym czasie.  Jeszcze raz z całego serca wszystkim serdecznie dziękuje i 
zapewniam o modlitwie. 
 
Dk. Krzysztof Rusin” 
 
 

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. 
 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 (włącznie z dziećmi 
do lat 23 pozostających 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 członków 

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. 

 

 
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. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


