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SŁOWO WSTĘPNE 
Drodzy Państwo, 
Witamy serdecznie w wiosenno-letnim nastroju i zapraszamy 
do lektury kolejnego numeru naszego Biuletynu.  Ukazuje się 
on w okresie, w którym życie Polonii memfiańskiej 
wypełnione jest ważnymi wydarzeniami i uroczystościami.  
Pierwsza z nich – to ordynacja diakona Krzysztofa Rusina, 
którą właśnie świętowaliśmy z wielką czcią i radością.  Druga 
– to bardzo udane zakończenie pierwszego etapu 
działalności Szkoły Języka Polskiego powstałej pod egidą 
PMK we wrześniu ubiegłego roku.  Zarówno młodsi jak i 
starsi nasi wychowankowie oceniają pracę nauczycieli 
bardzo wysoko i co wiecej... chcą po wakacjach wracać do 
nauki!  Mamy nadzieję, że nauczycielom starczy energii i 
czasu...  Zachęcamy przy okazji do aktywnego udziału w 
propagowaniu polskiego języka, kultury i tradycji.  Osoby 
zainteresowane pomocą w nauczaniu dzieci i dorosłych 
powitane zostaną z otwartmi rękami!   
A oto kolejna ważna wiadomość, którą przekazujemy z dużą 
przyjemnością.  Otóż nasze starania zmierzające do 
uaktualnienia wpisu Misji do rejestru IRS-u jako instytucji 
niedochodowej zakończyły się powodzeniem z zachowaniem 
ciągłości tego statusu od początku istnienia PMK, czyli od 
1989 roku.    
A więc minęło już  18 lat!   O pięknej historii Misji i jej dorobku 
można się dowiedzieć z Kroniki, znakomicie prowadzonej 
przez Jadzię Miller.  Dzięki wysiłkowi Boba Schmidta 
pierwsze kartki z dziejów PMK zaczynają się pojawiać na 
naszej stronie internetowej.   Pokazują one przeróżne 
ważniejsze i ciekawe wydarzenia z dawnych lat, a także 
przedstawiają obraz kolejnych, ewolucyjnych zmian w 
strukturze Organizacji. Ewolucja ta jest naturalnym wynikiem 
zmieniających się realiów i potrzeb naszej memfiańskiej 
Polonii.   Zasięg tych przemian widać wyraźnie, gdy 
porównamy dzisiejszy kształt Misji z jej pierwotną formą 
określoną w Konstytucji z 1989 roku.    Wiele zasad i 
sformułowań zawartych w oryginalnym dokumencie utraciło z 
czasem swą aktualność.  Zachodzi zatem logiczna potrzeba 
uregulowania powstałych nieścisłości i dokonania 
odpowiedniej korekty zgodnie z obecnie panującą 
rzeczywistością.   
Dlatego też chcielibyśmy zrobić pierwszy krok i przedstawić 
Państwu pod rozwagę projekt zaktualizowanego statutu 
Organizacji.  Naszym celem jest, aby odpowiadał on 
obecnym realiom i oczekiwaniom szeroko pojętej 
Społeczności Polonijnej, a także - aby sprostał próbie czasu.  

 

TO OUR READERS 
Dear Reader, 
We welcome everyone very warmly and encourage you to 
read the new issue of our Newsletter. This issue is released 
at the time of two important milestones in our Polonia 
community.  The recent event has been the ordination of 
Deacon Christopher Rusin, celebrated with great honor and 
joy.   The other was the successful conclusion of the Polish 
Language School’s first academic year.  The School was 
founded under the auspices of the PCM in September of 
2006.  Our students seem to value their teachers’ work highly 
and… are eager to attend the classes again after their 
summer vacation!  We hope that our staff will be able to find 
enough time and energy to continue their work.  We would 
like to encourage all others interested, to take an active part 
in promoting the Polish language, culture and tradition.  We 
welcome any new volunteers who can assist in the teaching 
of our child and adult students with great appreciation!    
Here is more good news; our efforts aimed at renewing 
formal registration of the Mission at the IRS, as a non-profit 
organization, have been successful!  The continuity of the 
charity status has been retroactively maintained in effect 
since 1989.   
Our Organization is already 18 years old!  Anyone interested 
in learning more about its past and present can do so by 
browsing through “The Chronicle”, a document that is 
updated and beautifully maintained by Jadzia Miller.  First 
pages of the PCM history are starting to appear on our 
website thanks to Bob Schmidt.  They talk about various 
important and interesting past events, they also reflect the 
evolution of our Organization over the years.  This growth 
has been a natural consequence of changing circumstances 
and actual needs of our Polish community.  The extent of this 
process can be seen clearly by comparing our present 
Mission’s structure with its original form defined by the PCM 
Constitution of 1989.  A number of statements and definitions 
outlined in the original document have become outdated.  In 
conclusion, there seems to be a need to adjust the old text 
for the demands of today. 
Therefore, we would like to make a first step and propose 
updated Statutes of our Organization for your consideration.  
Our objective is to design a long-term document, which 
would be compatible with the current situation and with the 
needs of most members of our Polish community.   The draft 
will be sent out shortly to the PCM Members.  After reviewing 



Projekt nowego statutu prześlemy wkrótce Członkom Misji 
wraz z prośbą o zapoznanie się z nim i przekazanie do 
Zarządu swoich ewentualnych uwag.   Wyrażamy nadzieję, 
że po uwzgędnieniu Państwa sugestii stworzymy wspólnie 
nowy dokument, odzwierciedlający obecny, faktyczny stan 
rzeczy i otwierający szeroko drzwi naszej Organizacji dla 
wszystkich zainteresowanych polską tradycją, kulturą i 
językiem.      
     Zarząd   

 

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 

 

NADCHODZĄCE WYBORY 
Kadencja obecnego Zarządu zakończy się w grudniu b.r. 
Zaplanowane spotkanie wyborcze, na którym zostanie 
wybrany kolejny Zarząd PMK. odbędzie się 20-stego  
października 2007. Już we wrześniu członkowie PMK 
otrzymają zaproszenia połączone z planem spotkania.  
 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA ROK 2007 
Zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia się w życie 
naszej organizacji poprzez opłacenie składek członkowskich, 
co zapewni wzięcia udziału w nadchodzących wyborach do 
Zarządu PMK.. Prawa członka PMK oraz warunki 
otrzymywania biuletynu przedstawione są w administracyjnej 
części tego biuletynu. Przypominamy ze tegoroczna składka 
powinna być opłacona do 30-stego czerwca b.r. Czeki 
prosimy wysyłać na adres skarbnika PMK w wysokości:  
 -- Rodzina – 2 osoby dorosłe + dzieci $60 
 -- Rodzina – 1 osoba dorosła + dzieci $30 
Osoby, które pragną należeć do naszej organizacji, ale  nie 
są w stanie opłacić składek członkowskich proszone są o 
skontaktowanie się z Zarządem. 
 

 

ZMIANY ADRESU LUB NUMERU TELEFONU 
Z oczywistych powodów bardzo prosimy o informowanie nas 
o zmianie adresu lub numeru telefonu. Pomoże to nam w 
naszych staraniach, aby biuletyny i listy od Zarządu trafiały 
do adresatów. 
 

95-TA ROCZNICA ZALOŹENIA PARAFJI  

BLESSED SACRAMENT 
W niedziele , 10-tego czerwca odbyła się uroczysta msza 
połączona z krotka procesja z okazji 95 rocznicy istnienia 
kościoła Blessed Sacrament. Kościół ten jest znany nam 
wszystkim ze swej przychylności dla naszego grupy 
Polonijnej. Po mszy i procesji wszyscy obecni spotkali się w  
sali gimnastycznej gdzie czekał na nich poczęstunek 
przygotowany przez wietnamska i meksykańska grupę 
parafian. Kościół Blessed Sacrament położony jest przy 2564 
Hale Avenue w Memphis. 
 

 

it please give us your feedback.  We hope that together, with 
your suggestions included, we will be able to update our 
current Constitution; taking into account the present status 
and keeping the door wide open to all who are interested in 
Polish tradition, culture and language.  

      
   Executive Board 

  

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.  
 

UPCOMMING ELECTIONS 
The current PCM Board has been elected for a period of two 
years and their term is going to end in December 2007.  An 
election meeting is scheduled for October 20

th
 to select a 

new PCM Board.  In September, all current PCM members 
will receive invitation to the election dinner.  
 

MEMBERSHIP DUES FOR 2007 
We invite you all to take an active role in the live of our 
organization by paying the yearly dues, which will ensure 
taking part in the upcoming elections to the PCM’s Board. 
PCM membership and newsletter receipt information is 
provided at the administrative notes section of this 
newsletter. Just a reminder that the membership dues for 
year 2007 are payable by June 30. 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 

Anyone who cannot pay membership dues and would like to 
become a member of our organization is encouraged to 
contact any of the PCM’s Board members. 
 

 

ADDRESS AND TELEPHONE #’S CHANGES 
For the obvious reasons 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. 

 

BLESSED SACRAMENT CELEBRATED  

95 YEARS AS A PARISH 
On Sunday, June 10, 2007 Blessed Sacrament Church has 
celebrated the 95th anniversary of the founding of its parish. 
Father Bravata led the procession following the 10:30 a.m. 
Mass. After Benediction in the church, a reception prepared 
by the Vietnamese and Mexican parishioners was held in the 
gym. Present and former parishioners and students returned 



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. 

 

LIPCOWA POGADANKA POŚWIĘCONA POLSCE 
Biblioteka znajdująca się obok Bert Ferguson Center 
organizuje, co jakiś czas imprezy informacyjne nt. wielu 
krajów reprezentowanych przez memfianskie społeczności 
etniczne.  Bliskość Bert Ferguson Center i zajęcia Szkoły 
Polskiej w tym miejscu zainspirowały kierownictwo Biblioteki 
do zaproponowania nam przygotowania godzinnej pogadanki 
na temat naszego Starego Kraju. Termin imprezy – 14 lipca, 
godz. 11-sta,  temat to ”Wakacje w Polsce”. Koordynacja tej 
imprezy zajmuje się Halinka Dutkiewicz. Zarząd zachęca 
wszystkich do wzięcia udziału oraz do przedstawienia swych 
propozycji wkładu do Halinki tel 385-7333. Adres biblioteki to 
8457 Trinity Rd. Cordova.  
 

 WAKACYJNE MSZE ŚWIĘTE 
Wakacyjne, miesięczne msze święte odbędą się  w sobotę, 
14-stego lipca o godzinie 18-tej, oraz w sobotę 11-stego 
sierpnia o godzinie 18-stej w kościele St. James, 4180 Leroy 
Ave., Memphis TN 38108. Serdecznie zapraszamy. 
 

POŹEGNANIE WAKACJI 

Wszystkie dzieci, młodzież szkolna i towarzyszące im osoby 
dorosłe zapraszamy na imprezę p.t. „Pożegnanie lata”, która 
odbędzie się 25-tego sierpnia od godz. 11.00 do 13.00 na 
farmie „ Triple Ranch” w Marion, w Arkansas.  Będzie tu 
można przejechać się na wozie z sianem, pokarmić  króliki, 
owce, barany, kury i kaczki, popatrzeć na pasące się krowy, 
przejechać się na koniu - jednym słowem nacieszyć się 
wiejska sielanka.  Na wspólny lunch zamówiona będzie 
pizza.  Uczniowie Szkoły Języka Polskiego zwolnieni są od 
opłat. Od dzieci i młodzieży nie uczęszczającej do Szkoły 
oplata wynosi $7.  Po bliższe informacje prosimy dzwonić do 
Halinki Dutkiewicz, tel. (901) 385-7333. Zgłoszenia 
przyjmowane są do 10 sierpnia.  
 

WRZEŚNIOWY PIKNIK-NOWA DATA 
W tym roku, wrześniowy piknik połączony będzie z mszą 
„polową”, którą odprawi ks. Kazimierz.  Zapraszamy 
wszystkich w sobotę, 22-go 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 Viola 
Bute tel.: 685-2945 
Tym razem spotkamy się w pawilonie obok kortu tenisowego, 
po przeciwnej stronie jeziorka. 
 

KAMPING DLA DZIECI 
Już tradycyjnie, miłośników natury serdecznie zapraszamy 
na camping , tym razem do stanowego parku Village Creek w 
Arkansas. Park położony jest w odległości ok. 60 mil od 
Memphis w niezwykle urozmaiconej geologicznie okolicy 
Crowley's Ridge. Wyjazd przewidywany jest (w zależności od 
pogody) na 28-29 września lub 5-6 października. 

to honor this special event. Blesses Sacrament Church is 
located at 2564 Hale Ave. in Memphis. 
 

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. 

 

 

JULY’S PRESENTATION CELEBRATING POLAND 
Public library located near the Bert Ferguson Center once in 
a while offers presentations, seminars or exhibits about 
different cultures and ethnic groups living in the Memphis 
metropolitan area. The year long, weekly meetings of the 
Polish Language School has inspired the library’s 
management to invite our Polish community to prepare an 
hour long presentation celebrating Poland. The event is 
scheduled for July 14th at 11 a.m., the topic will be   
“Vacations in Poland”.  We encourage all interested in taking 
part in this event to direct their suggestions and offers of help 
to Halinka Dutkiewicz tel 385-7333 who is coordinating this 
event. The library is located at 8457 Trinity Rd. in Cordova.  

 
SUMMER VACATION’S HOLY MASSES 

Fr. Kazimierz Abrachamczyk will celebrate summer vacation 
masses on Saturday, July 14th at 6 p.m. and on Saturday, 
August 11th at 6 p.m. at the St.James Church. We invite all 
to come. 

 

FAREWELL TO SUMMER  
All students along with their parents and guardians are 
invited to a “Farewell to Summer” adventure, which will take 
place on August 25th from 11:00 am to 1:00 pm at Triple 
Ranch farm in Marion, Arkansas. Some of the activities 
include hayrides, feeding bunnies, sheep, chicken and ducks, 
experiencing cow grazing, horseback riding, and simply 
enjoying the countryside.  Pizza will be provided for lunch.  
PMC’s Polish Language School students can come for free.  
The cost for all other children and teens is $7.  For any 
additional information pleas e contact Halina Dutkiewicz at 
(901) 385-7333.  Registration deadline is August 10

th
. 

 

SEPTEMBER PICNIC-NEW DATE 
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 
22nd, 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.  Viola Bute ph. 685-2945 is 
coordinating the menu.  
This time we will meet at the pavilion next to the tennis 
courts, across the lake form the pavilion were we usually 
meet. 

CAMPING  
We invite parents, kids and nature lovers to sign up for a 
camping trip , this time to  the Village Creek in Arkansas 



Zainteresowanych prosimy o kontakt z Zbyszkiem 
Stroinskim,tel. 761-5147 najpóźniej dwa tygodnie przed 
terminem wyjazdu.  
Można znaleźć dodatkowe informacje na temat parku na 
poniższej stronie internetowej: 
  http://www.arkansasstateparks.com/villagecreek/ 
http://gorp.away.com/gorp/location/ar/parks/village.htm 
 

 

COMIESIĘCZNE POTAŃCÓWKI 

Chcemy Państwa poinformować o comiesięcznych 

zabawach tanecznych, które odbywają się w Bert Ferguson 

Community Center przy  8505 Trinity Rd w Cordova w każdą 

czwarta sobotę miesiąca (z wyjątkiem grudnia) od godz. 

19:30 do godz. 23-ciej. Czerwcowa zabawa obiedzie się w 

sobotę, 23 czerwca. Wstęp kosztuje $ 10.00 od osoby i 

zapewnia napoje, fanty oraz wspaniałą muzykę! Informacje 

na temat zabaw umieszczone są na stronie internetowej 

PMK pod adresem www.polishcatholicmission.org 

  

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 
 OGLOSZENIA 

Przypominamy Państwu o możliwości zamieszczania 
ogłoszeń w naszym biuletynie. Koszt za jednorazowe 
wydanie ogłoszenia wynosi $ 5.00. Zainteresowanych 
prosimy o kontaktowanie się z  Ania Wozniak tel 373-3114. 
Można również przesłać ogłoszenia (w formacie Microsoft 
Office Word) do  secretary@polishcatholicmission.org  
 
Zachęcamy Państwa również do nieodpłatnego oferowania 
donacji, darowizn, darmowych usług lub pomocnych 
informacji. 
 
ZMIANA EMAIL ADRESU ADMINISTRATORA STRONY 

INTERNETOWEJ PMK 

Bob Schmidt prosi o przekazanie jego nowego email adresu: 

webtech@polishcatholicmission.org 
Prosimy o zanotowanie zmiany i używanie powyższego 
adresu w wszelkiej przyszłej elektronicznej korespondencji. 
 
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 18 pozostających w stanie wolnym) 

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

      Biuletyn Polskiej Misji Katolickiej 
 Biuletyn wysyłany jest do wszystkich członków 

located in a very nice and interesting countryside called 
Crowley’s Ridge about 60 miles from Memphis.  The trip is 
planned in September 28

th thru
 29

th
 (weather permitting) or 

alternatively in October 5
th
 thru October 6

th
 

Please contact Zbyszek Stroinski, ph. 761-5147, at least 2 
weeks prior to the trip’s date, so all can be prepared 
accordingly.   
You can find additional information about the camping\g 
location at the following internet site: 
 http://www.arkansasstateparks.com/villagecreek/ 
http://gorp.away.com/gorp/location/ar/parks/village.htm 
 

MONTHLY DANCES 

Put those dancing shoes on-every 4
th
 Saturday of the month 

(except December) from 7:30 p.m. to 11:00 p.m. at the Bert 

Ferguson Community Center located at  

8505 Trinity Rd. Cordova, TN 38016. The June Dance will 

take place on Saturday, June 23 rd. Admission is $ 10.00 per 

person and it includes refreshments, door prizes, and great 

dance music. More information about the upcoming dances 

is posted on the PCM’s web site at 

www.polishcatholicmission.org. 

 

ADMINISTRATIVE NOTES 
CLASSIFIEDS 

We would like to remind you that If you need to sell, buy 
trade or maybe advertise then feel free to place an ad in our 
newsletter. The cost is $5.00 for the one time ad. Please 
contact Ania Wozniak tel: 373-3114 with any questions. You 
can also email the ad (Microsoft Office Word format please)  
to the: secretary@polishcatholicmission.org 
 
We also invite you to post any ads about possible give-
always, donations, free help or helpful information at no cost 
in our newsletter.  
 
PCM’S  WEBMASTER”S NEW EMAIL ADDRESS 

Please make a note of the new email address for our 
webmaster, Bob Schmidt. It is: 
webtech@polishcatholicmission.org 
Please be sure to use the new address in all future email 
correspondence. 
 
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 18 years old- if 
single) 

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

     PCM Newsletter 
 Our newsletter is mailed to all PCM members as 

http://www.arkansasstateparks.com/villagecreek/
http://gorp.away.com/gorp/location/ar/parks/village.htm
http://www.polishcatholicmission.org/
mailto:secretary@polishcatholicmission.org
mailto:webtech@polishcatholicmission.org
http://www.arkansasstateparks.com/villagecreek/
http://gorp.away.com/gorp/location/ar/parks/village.htm
http://www.polishcatholicmission.org/
mailto:secretary@polishcatholicmission.org
mailto:webtech@polishcatholicmission.org


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. 

 

KONDOLENCJE 
Panią Eve Eldred wraz z jej rodziną prosimy o przyjęcie 
kondolencji z powodu śmierci jej Mamy.  
Pokój Jej duszy.  
 
Panią Grażynę Mustwillo wraz z jej rodziną prosimy o 
przyjęcie kondolencji z powodu śmierci jej Ojca.  
Pokój Jego 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. 

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. 

 

CONDOLENCES 
We ask Mrs. Eva Eldred  and her Family to accept our 
deepest condolences for the loss of her Mother. 
May she rest in peace.  
 
We ask Mrs. Grazyna Mustwillo and her Family to accept our 
deepest condolences for the loss of her Father.  
May he 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.  

 

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

.CZERWIEC  

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

LIPIEC  

Msza Święta 
 

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

Pogadanka o 
Polsce  

14 lipca, godz. 11-sta, Bert 
Ferguson Comm Center, 
Cordova 

SIERPIEN  

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

Pożegnanie lata 25 września, Marion , AR 

WRZESIEN  

Piknik PMK/ 
Msza Święta 

22-go września, godz. 16-
20.00, Johnson Rd Park, 
Germantown 

Kamping 28-29 września/ 
5-6 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 

  

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

JUNE  

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  

Presentation about 
Poland 

 July 14th, 11 a.m., Bert 
Ferguson Comm. Ctr. 
Cordova 

Farewell to Summer Sept 25
th
, Marion, AR 

SEPTEMBER  

PCM Picnic/ 
Holy Mass 

September 22nd, 4-8 p.m., 
Johnson Road Park, 
Germantown 

Camping September 28-29 / 
October 5-6  
 

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 

  



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 

 

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 
 
 

Zalaczamy kopie listu od parafi St. Ann -We are including a copy of a letter from the St. Ann’s parish. 

 
“Mrs. Zofia Schmidt 
3899 Oak Rd. 
Bartlett    Tn 38135 
 
Dear Zofia, 
 
On behalf of our entire parish community, thank you for your generous donations and coordination of the 
reception and dinner for Father Rusin. It was a wonderful celebration of his ordination and first Mass of 
Thanksgiving. We appreciate your expertise and the assistance of the Polish Catholic Mission in making this 
celebration possible.  
Your preparations were delicious and your presentation spectacular. I know that Father Rusin and his entire 
family appreciated the wonderful food, the atmosphere and most of all, the warm hospitability. 
Our parish and the Polish Catholic Mission can be proud of support of Father Rusin during his time with us and 
in the celebration of this special event. 
Again, thank you for your efforts. Please extend my thanks to the Polish Catholic Mission. 
 
God Bless, 
Fr. Richard McCoy-Pastor.” 


