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SŁOWO WSTĘPNE 
Drodzy Państwo,  
Wkroczyliśmy w nowy rok z nadzieją, że okaże się on 
dobry dla świata, dla kraju naszych przodków i dla kraju, 
w którym teraz żyjemy, dla wszystkich ludzi dobrej woli.  
Pragniemy i życzymy Wam, aby rok 2007 zapisał się jako 
szczęśliwy okres dla Was, Waszych najbliższych i 
przyjaciół.  Wspólnie możemy osiągnąć ten cel poprzez 
wzajemną pomoc, poparcie, współpracę, życzliwość i 
zwykły uśmiech na odzień.  Doświadczyliśmy ogromnie 
wielu takich postaw w minionym okresie poprzez różnego 
rodzaju działalność i wsparcie materialne na rzecz naszej 
polonijnej organizacji.  Doceniamy bardzo te dowody 
zaangażowania i dziękujemy gorąco wszystkim, którzy się 
zasłużyli, zarówno Członkom PMK jak i Sympatykom, za 
Wasz wkład, wysiłek i poświęcony czas.  Dzięki Wam 
miniony rok obfitował w udane imprezy oraz nowe, cenne 
inicjatywy.   
Staramy się nie tylko kontynuować dobre, stare tradycje 
zapoczątkowane przez tych, którzy odegrali ważną rolę w 
historii memfiańskiej Polonii, ale także korzystać z nowych 
pomysłów i wychodzić na przeciw aktualnym potrzebom 
naszej społeczności.  
Witamy serdecznie i entuzjastycznie rodziny, które 
znacznie powiększyły ostatnio grono Członków 
organizacji. Ich nazwiska, adresy i numery telefonów 
znajdziecie Państwo w nowym Informatorze PMK wśród 
rodzin i osób, należących obecnie formalnie do naszego 
stowarzyszenia.  
Zachęcamy bardzo wszystkich zainteresowanych do 
aktywnego uczestniczenia w działalności na rzecz 
memfiańskiej Polonii i do udziału w wydarzeniach 
planowanych na bieżący rok. Ich kalendarz zamieszczony 
jest w niniejszym numerze Biuletynu. Wierzymy, że 
imprezy te będą dzięki Wam w pełni udane!  
Przypominamy też, że nasza organizacja jest otwarta dla 
wszystkich ludzi dobrej woli, niezależnie od pochodzenia, 
narodowości i wyznania, którzy interesują się polską 
tradycją i kulturą.  

                                                    Zarząd PMK                                                                                             
Z 

INFORMATOR CZŁONKOWSKI PMK 
Członkowie PMK otrzymają, załączony do tego wydania 
biuletynu, nowo wydany ”Informator Członkowski PMK 
2006-2007” ,który zawiera, miedzy innymi, nazwiska i 

 

TO OUR READERS 
Dear Friends, 
We have come into the New Year hoping it will bring 
goodness into the world, to our old Motherland and the 
country in which we live now, to all good-willed people on 
earth.  
Let the 2007 be happy for you, your families 
and friends.  Together we can make this year joyful by 
helping and supporting each other, through teamwork, 
humanity and by an every-day, simple, friendly 
gesture.  We have recently experienced numerous 
examples of such good will by many of the Members and 
non-Members, who made contributions to our 
organization, both financially and by hard work.  We 
appreciate all the sponsorship, efforts and time very 
much.  Thank you for taking active part in various great 
events and new valuable initiatives in the past year. 
We strive to continue the old good traditions started by 
those who shaped the history of the Memphis 
Polonia; yet we are also open to new ideas and thoughts 
meeting the needs of our Community. 
We are excited with the fact that so many families recently 
joined our organization.  We welcome the new Members 
very, very warmly. The contact information about them is 
available in the updated PCM Directory where all current 
registered Members are already listed. 
We encourage each of you to actively participate in the 
Polonia's activities and attend this year's planned events 
(please see the 2007 Calendar enclosed in this 
Newsletter).  We are certain that you will have a good 
time! 
Also, remember that our organization is open to everyone 
with a good will who is interested in the Polish traditions 
and culture, regardless of his or her heritage, nationality or 
faith.  
 
                            PCM Board 
 

PCM MEMBERSHIP DIRECTORY  
Current members of the PCM will receive enclosed with 
the copy of this newsletter, newly published  “ PCM’s 
Membership Directory 2006-2007”. It includes, among 
other information, names and addresses of the current 
membership pool. It was very diligently prepared with the 
outmost consideration for the individual preferences for 



adresy obecnych członków PMK. Został on bardzo 
staranie przygotowany , z uwzględnieniem osobistych 
preferencji prywatności naszych członków. Pierwszych  
6-ciu nowych członków naszej organizacji również 
otrzyma kopie tej tak bardzo użytecznej książeczki.  
 

STAN CZŁONKOWSKI, PMK 
Polska Misja Katolicka w Memphis zrzesza w chwili 
obecnej 52 rodzin, z których 11 dołączyło do nas w 
ubiegłym roku. Prawa członka PMK oraz warunki 
otrzymywania biuletynu przedstawione są poniżej. 
 

CZŁONKOSTWO W PKM 
Aby zostać członkiem Polskiej Misji Katolickiej należy 
opłacić składkę członkowską do dnia 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 (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. 

 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA ROK 2007 
Zarząd ustalił roczną składkę członkowską na rok 2007, 
płatną w pierwszym półroczu bieżącego roku. Tegoroczna 
składka jest taka sama jak składka za rok 2006.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! 
 

MSZA ŚWIĘTA 
Następna, comiesięczna msza święta będzie odprawiona 
przez ks. Kazimierza Abrahamczyka w sobotę, 17-stego 
lutego o godzinie 18-tej, w kościele St. James, 4180 Leroy 
Ave., Memphis TN 38108. Zapraszamy. 
 

OSTATKI 
Zapraszamy na Ostatki w sobotę, 17 lutego, w sali klubu 
Country Hills Community Center, 1610 Oaken Bucket, 
Cordova. Opłaty w wysokości $15 od osoby należy 
przesyłać na adres skarbnika Misji. Zabawa jest typu 

the privacy of our members. This year, the first 6 new 
members of our organization will also receive a copy of 
this very helpful booklet 
  

MEMBERSHIP STATUS OF THE PCM 
At the present time, the membership pool of the Polish 
Catholic Mission of Memphis consists of 52 families. Out 
of that number 11 families became members in a past 
year. PCM membership and newsletter information is 
provided bellow.  
 

MEMBERSHIP OF THE PCM 
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 2007 
PCM Board has set the membership dues for year 2007 
payable by June 30. There is no change from the  2006 
dues. Please send your checks to the PCM Treasurer.  
The 2007 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 continuous financial support! 
 

HOLY MASS 
Fr. Kazimierz Abrahamczyk will celebrate our next holy 
mass on Saturday, February 17th at 6 p.m. at the 
St.James Church located at 4180 Leroy Ave in Memphis, 
TN 38108. We invite you all to come for a prayer and a 
fellowship. 
 

END OF THE CARNIVAL PARTY 
The end-of-carnival party will be held on Saturday, 
February 17, 2007, at the Country Hills Club, 1610 Oaken 
Bucket, Cordova.  Please send your checks for $15 per 
person to the PCM treasurer.  This is a potluck event so 
please prepare a dish of your choice. Ania Wozniak, ph. 



potluck, prosimy wiec o przyniesienie potrawy na wspólny 
stół. Koordynacją dań zajmuje się Ania Wozniak, 
tel. 373-3114. 
Zabawa rozpocznie się o godzinie 20-stej i zakończy się o 
północy. Zachęcamy Państwa do przebrania w 
karnawałowe kostiumy! 
  

DRUGA ROCZNICA ŚMIERCI 

OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWLA II 
W poniedziałek, 2 kwietnia o godz. 19-stej,zapraszamy 
Państwa na wspólna modlitwę w Kaplicy Św. Joachima w 
kościele St. Ann w Bartlett przy 6529 Stage Road w 
Bartlett. Pragniemy poprzez wspólna modlitwie 
uhonorować rocznice śmierci naszego Ojca Świętego. 
 

SEZON WIELKANOCNY 2007 
Wielkanocna Spowiedź  
Ks. Kazimierz wysłucha Wielkanocnych spowiedzi w 
wtorek, 27 marca oraz w czwartek, 29 marca, od godz.20-
stej do godz.21:30-szej w kościele Our Lady o Perpetual 
Help, 8151 Poplar Avenue w Germantown. 

 
Pisanki 
Zgodnie z kilkuletnia już tradycja zapraszamy wszystkich 
chętnych do malowania wielkanocnych jajek do wzięcia 
udziału w twórczej i relaksującej zabawie.  
   Dorośli i młodzież spotykają się w piątek, 30 marca o 
godz. 18:30 w sali przy kościele St. James, 4180 Leroy 
Ave. Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Zbyszkiem 
Stroinskim, tel. 761-5147  
  Dzieci będą malować pisanki w sobotę, 31 marca w 
czasie ich zajęć w Szkole Języka Polskiego w Bert 
Ferguson Community Center, 8457 Trinity Road w 
Cordova. Koordynacja zajmuje się Halinka Dutkiewicz  
tel. 385-7333. 
 
Przygotowanie Grobu Pana Jezusa 
Zapraszamy do udziału w dekoracji Grobu Chrystusa w  
środę, 4 kwietnia o godz.18:30-sci w kościele St. James, 
4180 Leroy Ave. Prosimy Państwa o udostępnienie 
kwiatów doniczkowych lub ofiarowanie lilii do dekoracji 
grobu. Prosimy o zgłoszenia do Zosi Schmidt 
tel. 372-5794. 
Potrzebujemy również pomocy w rozbieraniu grobu w 
poniedziałek, 9 kwietnia o godzinie 18:30-sci. 
 
Święcenie Wielkanocnych Pokarmów 
Nasza coroczna „Święconka” planowana jest na sobotę,  
7 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. 
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 
Ks. Kazimierz odprawi naszą świąteczną Mszę 
Wielkanocną w niedzielę, 8 kwietnia  o godz. 13:30-sci w 
kościele St. James, 4180 Leroy Avenue w Memphis. Po  

373-3114, will coordinate the menu. 
The party will start at 8 pm and end at midnight. If you like, 
we invite you to dress up in the carnival costumes. 
 

A SECOND ANNIVERSARY OF THE PASSING 

OF POPE JOHN PAUL II 

On Monday, April 2nd, at 7 p.m. to honor the anniversary 
of the death of our beloved Pope, we invite you to pray 
with us at the St Joachim Chapel located at the St. Ann’s 
Catholic Church at 6529 Stage Road in Bartlett. 

 

EASTER SEASON 2007 
Easter Confession 
Fr. Kazimierz will hear Easter confessions on Tuesday, 
March 27

th
 and on Thursday, March 29

th
 from 8 pm to 

9:30 pm, at the Church of Our Lady of Perpetual Help, 
located at 8151 Poplar Avenue in Germantown. 
 
Easter Egg Painting 
As in the prior years, we invite you to come and to enjoy a 
relaxing and fun filled evening and to share in a beautiful 
Easter tradition of “pisanki” egg painting. 
  The meeting, for the adults, will take place on Friday, 
March 30, at 6:30 pm at St. James Catholic Church, 4180 
Leroy Ave.  If you plan to attend, please contact Zbyszek 
Stroiński, ph. 761-5147. 
  The children will make the “pisanki”  on Saturday, March 
31

st
, during their classes at the Polish Language School at 

the Bert Ferguson Community Center located at 8457 
Trinity Road in Cordova. Parents are asked to contact 
Halinka Dutkiewicz , ph. 385-7333 with any questions 
relating to this event. 

 
Christ’s Tomb 
As in the past, we will prepare the Christ’s Tomb at the St. 
James Catholic Church located at 4180 Leroy Ave. We 
plan to meet on Wednesday, April 4, at 6:30 pm, at the 
church to continue this tradition. Please bring live, 
seasonal, potted plants or offer lilies to help decorate the 
Tomb. Zosia Schmidt ph. 372-5794 is coordinating this 
event. 
Please remember that we also need your help with taking 
down the Christ Tomb on Monday, April 9

th
 at 6:30 p.m. 

 
Blessing of the Easter Food 
Our traditional “Swieconka” or the Easter food blessing is 
scheduled for Saturday, April 7th at the St. James 
Catholic Church, located at 4180 Leroy Ave in Memphis. 
We encourage all to visit the Lord’s Grave for a quiet 
moment of prayer and reflection. 
After 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 
Fr. Kazimierz will celebrate the Easter Mass on Sunday, 
April 8

th
, at 1:30 p.m, at the St. James Catholic Church 

located at 4180 Leroy Avenue in Memphis.  After the 
mass we invite you to share in the traditional Easter meal.  
“Zurek” soup, sausage and eggs will be provided.  Please 
bring side dishes and holiday cakes to share with others. 



 
mszy zapraszamy wszystkich na świąteczny posiłek. 
Tradycyjnie, Misja zapewnia jajka, żurek oraz kiełbasę. 
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 
Pragniemy kontynuować piękna tradycje obchodów 
rocznicy  Święta Konstytucji 3 Maja. W tym roku będzie to 
okolicznościowy lunch dla grupy byłych członków Polish 
American Society który odbędzie się  w sobotę 5 maja o 
godz. 11:30 w restauracji Steak & Ale.  
 

MSZA ŚWIĘTA 
Majowa, comiesięczna msza święta będzie odprawiona 
przez ks. Kazimierza Abrahamczyka w sobotę, 12 maja o 
godzinie 18-tej, w kościele St. James, 4180 Leroy Ave., 
Memphis TN 38108. Zapraszamy. 
 

DZIEŃ MATKI 
Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy na program 
z okazji Dnia Matki oraz zakończenia roku szkolnego 
Szkoły Języka Polskiego. Program ten zostanie specjalnie 
przygotowany z tej okazji przez dzieci i ich nauczycieli. 
Zapraszamy w sobotę, 12 maja od godz. 12-stej do godz. 
14-stej do Bert Ferguson Community Center,8457 Trinity 
Road w Cordova. Koordynacja programu zajmuje się 
Halinka Dutkiewicz, tel.: 385-7333.  
 

ŚWIECENIA KAPŁAŃSKIE  
W sobotę, 2 czerwca,  o godz. 11-stej w Cathedral of the 
Immaculate Conception, 1695 Central Avenue w 
Memphis, diakon Krzysztof Rusin, otrzyma z rąk księdza 
biskupa Terry Steib’a świecenia kapłańskie. Bardzo 
serdecznie zapraszamy całą naszą Polonijną społeczność 
do wzięcia udziału w tej doniosłej uroczystości, która 
zastąpi naszą mszę czerwcowa. 
 

MSZA PRYMICYJNA KS. KRZYSZTOFA 
W niedziele, 3 czerwca, o godz. 11-stej w kościele St. 
Ann’s Catholic Church,6529 Stage Road w Bartlett, ksiądz 
Krzysztof Rusin, odprawi swą prymicyjną mszę świętą. 
Będzie to wspaniała okazja, aby poprzez uczestnictwo 
przedstawić nasze Polonijne wsparcie i dumę z 
inauguracji życia pasterskiego ks. Krzysztofa. 
 

CZERWCOWY PIKNIK 
Zapraszamy wszystkich w sobotę, 16 czerwca od godz. 
16-stej do 20-stej, do parku przy Johnson Road w 
Germantown na nasz czerwcowy piknik Tradycyjnie Misja 
zapewnia kiełbasę na grillu i napoje. Prosimy o 
przyniesienie potrawy na wspólny stół. Koordynacją dań 
zajmuje się Viola Bute. Pytania związane z ta imprezą 
oraz zgłoszenia dań prosimy kierować do Violi Bute  tel: 
685-2945. 

 

 
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  
We would like to continue to honor the anniversary of the 
May 3 Constitution. This year we plan a commemorative 
lunch for the former members of the Polish American 
Society. The lunch will take place on Saturday, May 5

th
 at 

11:30 a.m. at the Steak & Ale Restaurant 
 

HOLY MASS 
Fr. Kazimierz Abrahamczyk will celebrate the May’s holy 
mass on Saturday, May 12

th
 at 6 p.m. at the St.James 

Church located at 4180 Leroy Ave in Memphis, TN 38108. 
All are welcome. 
 

MOTHER’S DAY 
We would like to invite all parents to a very special 
program to honor the Mother’s Day and to celebrate the 
end of the school year for the Polish Language School. 
This program will be prepared by the children and the 
teachers from the school and it will take place on 
Saturday, Amy 12

th
 from 12 noon to 2 p.m. at the Bert 

Ferguson Community Center located at 8457 Trinity Road 
in Cordova. Please contact Halinka Dutkiewicz   
ph. 385-7333 with any questions relating to this event. 
. 

HOLY ORDERS 
On Saturday, June 2nd, at 11am at the Cathedral of the 
Immaculate Conception located at 1695 Central Avenue in 
Memphis, Bishop Terry Steib will ordain deacon 
Christopher Rusin into priesthood. We invite our entire 
Polish community to take part in this very special 
celebration, which will replace our mass scheduled for 
June.  

 

FATHER CHRISTOPHER’S FIRST HOLY MASS 
On Saturday, June 3rd at 11 am at the St. Ann’s Catholic 
Church located at 6529 Stage Road in Bartlett, father 
Christopher Rusin will celebrate his first holy mass. 
Please join Fr. Christopher on this joyous day to show 
support for the inauguration of his pastoral life.  

 

JUNE PICNIC 
We would like to invite everyone to our summer picnic.    
Mark your calendars for Saturday, June 16th, 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 the soft drinks.  
Please bring a dish to share with others.   
Viola Bute  ph. 685-2945 is coordinating the menu. 

 



SPRAWY ORGANIZACYJNE 
Status PMK 
Zarząd PMK pragnie Państwa powiadomić ze 
otrzymaliśmy korespondencje z biura IRS Cincinnati, która 
oficjalnie zatwierdza nasz status. PMK została 
zakwalifikowana jako :"public charity" i podlega IRS 
kodowi sekcji 170(b)(1)(A)(vi) .W dalszym ciągu 
pozostajemy organizacją zwolnioną od podatku 
dochodowego i podlegamy prawu podatkowemu sekcji 
501(c)(3).   
  
Lista E-mail PMK  
Jesteśmy w trakcie kompletowania listy adresów e-mail 
wszystkich osób zainteresowanych otrzymywaniem 
informacji na temat ewentualnych zmian w kalendarzu 
wydarzeń PMK zamieszczanych na naszej stronie 
internetowej. Lista ta będzie używana wyłącznie przez 
administratora strony internetowej PMK-Boba Schmidta, 
który zapewnia, że prywatność Państwa adresu będzie 
pilnie strzeżona. Każdy, kto chciałby uczestniczyć w tym 
programie proszony jest o wyrażenie swojej zgody. Można 
to uczynić na naszej stronie internetowej pod adresem: 
http://polishcatholicmission.org  
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do kierowania 
pytań do Boba Schmidta pod adres: 
webmaster@polishcatholicmission.org. 
 
”Pan z Wami” 
Większość z Państwa uczestniczących w naszej 
styczniowej mszy otrzymała książkę do mszy św. i 
modlitwy zatytułowaną ”Pan z Wami”. Istnieje możliwość 
zakupu tej książki dla zainteresowanych tym osób. 
Roczna prenumerata na zakup, co najmniej 10-ciu kopii 
kosztuje $ 8.50 za sztukę. Prosimy o zgłoszenia 
telefonicznie lub poprzez e-mail do Zofii Schmidt do dnia 
15-go marca. 
 
Zmiany adresu lub numeru telefonu 
Prosimy o informowanie nas o zmianie adresu lub 
telefonu. Pomoże to nam w naszych staraniach  aby 
biuletyny i listy od Zarządu trafiały do adresata. 
 

 

KONDOLENCJE 
Panią Zofię Gruszczyńską raz z jej rodziną prosimy o 
przyjęcie kondolencji z powodu śmierci jej Mamy.  Pokój 
Jej duszy.  

 

KĄCIK SPORTOWY 
Zainteresowanych poprawą tężyzny fizycznej oraz 
świetną zabawą zapraszamy do cotygodniowych spotkań 
gry w siatkówkę. Spotykamy się w każdą środę o 
godz.19.00 w sali gimnastycznej przy kościele Blessed 
Sacrament, 2564 Hale Ave. Z pytaniami prosimy zwracać 
się do Zbyszka Mustwiłło tel. 937-5329 
 

ADMINISTRATIVE NOTES 
Non Exempt Status of the PCM  
The PCM Board would like to inform you that we have 
received an official notification from the IRS office granting 
us the  "public charity" status under the IRS Code section 
170(b)(1)(A)(vi) .The letter also confirmed that we 
continue to be Federal income tax exempt under the  
IRS code section 501(c)(3).  

 
E-mail Notification List 
We are in process of compiling a list of the e-mail 
addresses of all people interested in receiving any urgent 
updates or changes in the Calendar of the events posted 
on the PCM’s web site. This list will be used exclusively by 
the webmaster-Bob Schmidt and he assures that its 
privacy will be strictly guarded. All interested in 
participating in this notification process are asked to 
formally give their consent by visiting PCM’s web site at 
http://polishcatholicmission.org  
Please feel free to contact Bob Schmidt directly with any 
questions or concerns at: 
webmaster@polishcatholicmission.org. 
 
”Pan z Wami”. 
The majority of those attending the holy mass in January 
received a copy of the Polish-English mass and prayer 
book titled “Pan z Wami”.  We have an opportunity to 
order this book for anyone interested. A yearly bulk 
subscription price of at least 10 copies costs $ 8.50 per 
copy. Please let Zofia Schmidt know via phone or e-mail 
by March 15

th
 if you would like to order a copy. 

 
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 
timely receive all PCM correspondence. 

 

CONDOLENCES 
We ask Mrs. Zofia Gruszczynski and her Family to accept 
our deepest condolences for the loss of her Mother. May 
she rest in peace.  
 

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.  

 

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

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

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


 

KALENDARZ WYDARZEŃ 2007 
Poniżej zamieszczamy wstępny kalendarz wydarzeń i 
imprez na rok 2007. Pewne daty mogą ulec zmianie, o 
czym powiadomimy w następnych biuletynach. 
 

LUTY  

Msza Święta 17 lutego, godz. 18.00,  
St.James Catholic Church 

Ostatki 17 lutego godz. 20-24.00, 
Country Hills Club Cordova 

MARZEC  

Msza Święta 10 marca, godz. 18.00,  
St.James Catholic Church 

Wielkanocne 
malowanie jajek-
mlodziez i dorosli 

30 marca, godz. 18.30,  
St.James Catholic Church 

Wielkanocne 
malowanie jajek-
dzieci 

31 marca, godz. 13.00, 
Szkolka PMK/Bert Ferguson 
Center,Cordova 

Wielkanocna 
spowiedź 

27 marca,29 marca godz. 20-
21.30, Church Our Lady of 
Perpetual Help, Germantown 

KWIECIEN  

Rocznica śmierci 
Jana Pawla II 
 

2 kwietnia, godz. 19.00, 
St.Ann’s Catholic Church 

Przygotownie 
Grobu Chrystusa 
 

4 kwietnia, godz. 18.30, 
St.James Church 

Swięcenie 
pokarmów/poszu--
kiwanie jajek-dzieci 

7 kwietnia, godz. 13.00, 
St.James Catholic Church 

Msza Wielkanocna 8 kwietnia , godz. 13.30, 
St.James Catholic Church 

MAJ  

Święto 3-go Maja-
lunch dla byłych 
Członków PAS 

5 maja, godz. 11.30, 
Steak&Ale Restaurant 

Msza Święta  12 maja, godz. 18.00, 
St.James Catholic Church 

Dzień Matki/koniec 
roku szkolnego SJP 

12 maja, godz. 12.00, Bert 
Ferguson Center,Cordova 

CZERWIEC  

Msza Swięta/ 
Święcenia 
Kapłańskie  

2 czerwca, godz. 11.00, The 
Cathedral of the Immaculate 
Conception -Central Avenue 

Msza Swięta–
Krzysztof Rusin 

3 czerwca, godz. 11.00, 
St.Ann’s Catholic Church 

Piknik PMK 16 czerwca, godz. 16-20.00, 
Johnson Rd Park, 
Germantown 

LIPIEC  

Msza Święta 14 lipca, godz. 18.00, 
St.James Catholic Church 

SIERPIEN  

Msza Święta 11 sierpnia, godz. 18.00, 
St.James Catholic Church 

 
 

 

2007 CALENDAR OF EVENTS  
Following is the preliminary calendar of activities planned 
in 2007. We will inform you of any changes in the future 
newsletters. 
 

FEBRUARY  

Holy Mass    

End-of-the Carnival 
Party 

February 17, 8 p.m.-midnight, 
Country Hills Club Cordova 

MARCH  

Holy Mass  March 10, 6 p.m.,  St. James 
Catholic Church 

Easter Egg 
Painting-Grown-ups 

March 30, 6:30 p.m.,  St. 
James Catholic Church 

Easter Egg 
Painting-Children 

March 31,1 p.m.,  PCM 
School /Bert Ferguson 
Comm. Center, Cordova 

Easter Confessions March 27 and March 29 , 
8-9:30 p.m., Church Our 
Lady of Perpetual Help, 
Germantown 

APRIL  

Prayer for John 
Paul II 
 

April 2 , 7 p.m., St. Ann’s 
Catholic Church 

Preparation of the 
Christ Tomb 
 

April 4 , 6:30 p.m., St. James 
Catholic Church 

Blessing of the 
Easter Food/Easter 
Egg hunt-Children 

April 7, 1 p.m., St. James 
Catholic Church 

Easter Mass/Easter 
Meal 

April 8 , 1:30 p.m., St. James 
Catholic Church 

MAY  

Anniversary of the 
May 3rd 
Constitution (PAS) 

May 5 ,11:30 a.m., 
Steak&Ale Restaurant 

Holy Mass  May 12, 6 p.m., St. James 
Catholic Church 

Mother’s Day/End of 
School PLS 

May 12, 1:30 p.m., Bert 
Ferguson Center, Cordova 

JUNE  

Holy Mass/ Holy 
Orders  

June 2, 11 a.m., The 
Cathedral of the Immaculate 
Conception -Central Avenue 

Holy Mass–Fr. 
Christopher Rusin 

June 3 , 11 a.m., St. Ann’s 
Catholic Church 

PCM Picnic June 16 , 4-8 p.m., Johnson 
Road Park, Germantown 

JULY  

Holy Mass  July 14 , 6 p.m., St. James 
Catholic Church 

AUGUST  

Holy Mass  August 11 , 6 p.m., St. 
James Catholic Church 

SEPTEMBER  

PCM Picnic/ 
Holy Mass 

September 15 , 4-8 p.m., 
Johnson Road Park, 
Germantown 



WRZESIEN 

Piknik PMK/ 
Msza Święta 

15 września, godz. 16-20.00, 
Johnson Rd Park, 
Germantown 

Kamping 28-30 września/ 
5-7 października 
 
 

PAZDZIERNIK  

Msza Święta 13 października, godz. 18.00, 
St.James Catholic Church 

Obiad Wyborczy 
 

20 października 

LISTOPAD  

Msza Swięta-Święto 
Zmarłych 
 

1 listopada , St.James 
Catholic Church 

Święto 
Niepodległości 
 

11 listopada, godz. 16.00, 
Dom Koreanski,Collierville 

Andrzejki 
 

24 listopada, godz. 19-24.00, 
Country Hills Cordova 

GRUDZIEN  

Wigilia 
 

8 grudnia 

Spowiedź Boże 
Narodzenie 
 

Do ustalenia 

Pasterka 24 grudnia 

Msza Swięta-Boże 
Narodzenie 
 

25 grudnia 

Sylwester 
 

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 September 28-30 / 
October 5-7  
 
 
 

OCTOBER  

Holy Mass  October 13 ,  6 p.m., St. 
James Catholic Church 

Election Dinner 
 

October 20  

NOVEMBER  

Holy Mass/All 
Saints Day 
 

November I , St. James 
Catholic Church 

Poland’s 
Independence Day 
 

November 11 , 4 p.m., 
Korean House, Collierville 

Andrzejki Party 
 

November 24 , 7 p.m.-
midnight, Country Hills Club 
,Cordova 

DECEMBER  

Christmas 
Eve/Wigilia Dinner 
 

December 8 

Christmas 
Confessions 
 

To be determined 

Christmas Eve 
Mass 

December 24  

Christmas Mass 
 

December 25  

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



 


