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Księża:  Kazimierz Abrahamczyk,     Krzysztof Rusin,             Jacek Kowal 
                  St. John Church, tel: 743-4551        OLPH Church, tel: 754-1204 ext. 303      St. Ann Church, tel: 373-6011  

 
Intencja dzisiejszej Mszy Św.  

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w następujących intencjach : 

1). Za Krystynę i Bernarda Zawadę w ich 29 rocznicę ślubu – w podziękowaniu za dotychczasową 

opiekę oraz Boże błogosławieństwo na dalsze wspólne lata. 
 

2). Za Tadeusza Tomaszyk -Tatę Agnieszki Cieślak - w 7mą rocznicę śmierci. 

3). Za Bolesława Kareckiego - Tatę Teresy Rudnickiej - w 6tą rocznicę śmierci. 

 
Matko litościwa - pośpiesz z pociechą dla tych dusz, które Cię zawsze kochały i teraz ślą do Ciebie swe westchnienia. 

Wszak są to Twoje dzieci, bądź więc im pomocą i nie zwlekaj z ich wybawieniem. Amen.  

 

Pieśni na dziś:                                    Czytania na dziś: 

Wejście – Zawitaj Królowo Różańca                I - Z księgi Proroka Izajasza 53:10-11    

Ofiarowanie – Zdrowaś Maryjo                                      II – Z listu Listu do Hebrajczyków 4:14-16 

Komunia – Idźmy tulmy się ...                     Psalm: 33(32)    

Dziękczynienie – Maryjo , ja twe dziecię                        Ewangelia: Wg. Św. Marka  10:35-45 

Zakończenie – Zapada zmrok       

 XXIX Niedziela Zwykła – Refleksja 

W życiu, już od najmłodszych lat dziecko stara się zwrócić na siebię uwagę wszystkich którzy są w pobliżu, rzecz 

wydaje się być naturalną, każdy z nas chce byc doceniony i zauważony. Kolejnym etapem jest doświadczenie tego co 

nas otacza, jak wielu ludzi chciałoby zobaczyć czy dotknąć rzeczy ktore nie są w jego zasięgu, wyraża to dosyć znane 

powiedzenie, "chcę gwiazdkę z nieba..." Dziecko na początku pokazuje czego chce, później jednak uczy się wołać 

rzeczy po imieniu. Rodzice jednak nie dają dziecku wszystkiego o co woła, a jeżeli już chcą dać coś dziecku, uczą go 

aby wpierw poprosić. I my także powinniśmy nauczyć sie prosić naszego Tatę 

w niebie o to czego nam potrzeba aby zostać zbawionym - o to powinniśmy 

prosić w pierwszej kolejności, a dopiero później o rzeczy ziemskie. Podobną 

sytuację znajdujemy w czytaniu z dzisiejszej Ewangelii wg. św. Marka, kiedy 

to synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, proszą o bardzo przyziemną rzecz, a 

mianowicie o miejsce po prawej i lewej stronie Jezusa. To do nich Chrystus 

mówi: "nie wiecie o co prosicie", a my czy wiemy o co prosić Boga w imię 

Jego Syna Jezusa Chrystusa??? 

  

[ "Zaszczyty płynące z wiary nie są niczym złym, dlatego Jezus nie sprzeciwia 

się proszącym o nie Jakubowi i Janowi. Niebezpiecznym może się jednak 

okazać poszukiwanie zaszczytu dla niego samego. Co może uczynić człowiek, 

by w oczach Bożych był godny zaszczytów? Czy jest w stanie 

współuczestniczyć w dziele zbawienia bez nadzwyczajnej łaski? Zaszczytem 

naszej wiary jest Jezus-Arcykapłan, który ma udział w naszych słabościach 

i jako nieskalany pochyla się nad nami, słabymi i grzesznymi." 

ks. Mariusz Jedliczka, „Oremus” październik 2009, s. 79 ] 

                         Szczęść Boże - Ks. Krzysztof Rusin  
 

Październik - miesiącem rożańcowym 

Poznaj Tajemnice Różańcowe 

 

Podajemy poniżej najnowszy układ różańca świętego zalecany przez Jana Pawła II. 

  

http://www.polskamisjakatolicka.org/


Każda z czterech części Pełnej Modlitwy Różańcowej składa się z 5 tajemnic: 

 

Część Radosna 

(odmawiamy w poniedziałki i soboty) 

1. Zwiastowanie Maryi, iż jest matką Syna Bożego. 

2. Nawiedzenie świętej Elżbiety. 

3. Narodzenie Pana Jezusa. 

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. 

5. Odnalezienie Pana Jezusa wśrod uczonych w świątyni. 

Część Światła 

(odmawiamy w czwartki) 

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. 

2. Objawienie Siebie na weselu w Kanie. 

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrocenia. 

4. Przemienienie na gorze Tabor. 

5. Ustanowienie Eucharystii. 

Część Bolesna 

(odmawiamy we wtorki i piątki) 

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym (Ogrojcu). 

2. Biczowanie Pana Jezusa. 

3. Ukoronowanie koroną z cierni. 

4. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa. 

5. Śmierć na krzyżu. 

Część Chwalebna 

(odmawiamy w środy i niedziele) 

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. 

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa. 

3. Zesłanie Ducha Świętego. 

4. Wniebowzięcie Maryi. 

5. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi. 

Każda z 5 tajemnic w danej części odpowiada jednej dziesiątce Różańca.        

                          

Jak odmawiać Różaniec? 

Wybierz, którą część Rożańca pragniesz odmowić (Radosną, Światła, Bolesną,  

Chwalebną), pamiętaj o odpowiednim dniu 

tygodnia. Zanim zaczniesz postaraj się wyciszyć i skupić!   

                                                              

Przeżegnaj się, weź do ręki rożaniec, ucałuj go. 

Na krzyżyku: Odmow „ Wierzę w Boga Ojca” 

Na paciorku (większym): „Ojcze nasz” 

Na trzech małych paciorkach: kolejno (3x) „Zdrowaś Maryjo” 

prosząc o wiarę, nadzieję i miłość. 

Przed dużym paciorkiem: „Chwała Ojcu” 

Teraz możesz rozpocząć odmawianie kolejnych dziesiątek Rożańca 

świętego oraz rozważać jego tajemnice. 

Tajemnice wypowiadamy przed dużym paciorkiem i odmawiamy  

jedną dziesiątkę Różańca czyli: 

1 x Ojcze Nasz (duży paciorek) 

10 x Zdrowaś Maryjo (małe paciorki) 

1 x Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem) 

W ten sposob odmawiasz kolejne tajemnice (dziesiątki) 

Różańca świętego. 

Rozważania różańcowe możesz uwieńczyć odmowieniem modlitwy: 

„Pod Twoją obronę” 

Zakończ znakiem krzyża. 

  

 

 

 



       

 

Zarobkowy obiad 26 września 2009 w OLPH sukcesem ! 
   

Inicjatywa Rady Polskiej Misji Katolickiej zakończyła się ogromym 

sukcesem. Dzięki zgodzie ksiedza Msgr.  J. Edwin Creary na 

zorganizowanie polskiego obiadu  w kościele Our Lady of Perpetual 

Help w Germantown (OLPH). 

Ta ogromna i przepięknie udekorowana pod artystycznym 

przewodnictwem  Krystyny Zawada oraz Ray Podgórski  sala pomieściła 

220 uczestników obiadu z różnych parafii naszej diecezji włacznie z 

grupą z odległego kościoła  Sacred Heart w Humboldt, TN (koło 

Jackson). Celem było nie tylko zebranie pieniędzy na działalność naszej 

Misji ale również zapoznanie diecezjalnej społeczności z naszym 

pięknym ojczystym krajem oraz z Polską kulturą. 

Nie sam tylko wikary kościoła OLPH, ks. Krzysztof ale również ks. 

Kazimierz oraz  ks. Jacek „zakasali rękawy „ i pomagali we wszystkich 

przygotowaniach i sprzataniu po obiedzie.   

Zdolności kulinarne Teresy Rudnickiej znowu były niezawodne  ale bez zaangazowania i ciężkiej pracy wielu członków naszej 

Polskiej Wspólnoty w Memphis cała ta ogromna 220 osobowa grupa była by po prostu głodna....  
Serdeczne podziekowania dla naprawdę ciężko pracującej grupy 

osób a w szczególności członków kościoła OLPH:  Elżbiety i 

Radka Słomińskich jak również  Bożeny Kucza, Urszuli Bis, 

Zofii i Boba Schmidt, Agnieszki i Darka Miga, Jadwigi i 

Czesława Grabowicz, Joanny i Janusza Hofman, Krystyny, Jurka 

i Moniki Milczek, Kazi oraz Magdy Szymanek jak również dla 

Moniki Radkowskiej, Zofii Gruszczyńskiej, Moniki Huserik, 

Marysi Śnieżek, Agnieszki Cieślak, Stasi Surówka, Eli 

Skorupskiej a także naszego niezawodnego organisty Mike 

(Michała)  Meeks. 

Ciężka praca tej grupy przyniosła Polskiej Misji Katolickiej 

dochód około $2,500. 

W imieniu Polskiej Misji Katolickiej bardzo wszystkim 

serdecznie dziękujemy za obecność, pomoc oraz jakiekolwiek 

wsparcie  !!!!! 

 

Święto Zmarłych - Msza sw.  1go listopada 

Piąta już z kolei, tradycyjna 1-szo listopadowa msza, poświęcona pamięci naszych bliskich zmarłych odbędzie się tym 

razem w niedzielę, dnia 1 listopada 2009 roku o godz. 16:00 w kościele St. John(Lamar). Jest to możliwość do 

przybliżenia naszej narodowej tradycji, tak bliskiej sercu każdego Polaka, możliwość zjednoczenia się z naszymi 

rodzinami w kraju w tak specjalnym dniu. Tak ja w Polsce podczas wypominków - każdy z przybyłych będzie miał 

możliwość zapalenia świeczki za swoich bliskich. Świeczki będą zapewnione dla każdego, natomiast prosimy o 

przygotowanie karteczek z wyraźnie napisanym( najlepiej wydrukowane) imieniem osoby (czy osób) w których 

intencji świeczkę będziecie zapalać. Karteczki prosimy pozostawić w wyznaczonym koszyczku przy głównym ołtarzu 

kościoła. Wieczny ogień, symbol światłości i pojednania z Naszymi Najbliższymi będzie nam towarzyszył aż do 

zakończenia mszy św, aż do wypalenia..... Prosimy o punktualne przybycie.       

 

                                                                                            
Święto Niepodległości  

W tym roku uczcimy nasze narodowe  listopadowe Święto Niepodległości Polski (11go 

listopada)  mszą świętą, która odprawiona zostanie w sobotę, 14-stego listopada o 

godz.18:30  w kościele St. John, 2742 Lamar Ave. Serdecznie zapraszamy Państwa do 

udziału w kolejnej polsko języcznej mszy św.   

 

 



 

 

21 listopada (sobota)- Koncert - Św. Cecylii 

W dniu patronki muzyków, w listopadzie, odbędzie się polsko-angielska msza 

św. oraz koncert. Jak w roku ubiegłym zapraszamy wszystkich muzyków do 

wzięcia udziału w koncercie.  Prosimy o jak najszybsze zgłoszenia bezpośrednio 

do  ks. Kazimierzem lub Z. Schmidt.     Serdecznie zapraszamy do udziału! 

Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na wrześniowej mszy wynosiła $230.  Wydatki: za kościół 

zapłacono $100, na pogrzebowe i kościelne kwiaty  wydano $75. 

Informujemy, że dla Państwa wygody na stoliku przy wejściu do kościoła 

znajdują się koperty (1-zaadresowane  na Polską Misję Katolicką, 2-na pomoc 

polskim seminarzystom).  

 

Pomoc w działalności kościelnej PMK 

Zachęcamy Państwa do zgłaszania swojej bezinteresownej pomocy do wszelkiej 

działalmości naszego polskiego kościoła - PMK. Potrzebujemy chętnych do 

zbiorowego śpiewu, zbierania tacy, czytań eucharystycznych, ministrantów oraz 

pomocy w zachrystii. Pamietajmy, talent który posiadamy pochodzi od Boga i 

Jemu należy się chwała za to w pracy, modlitwie i pieśni. 

Prosimy o zgłoszenia do Zofii Schmidt lub do księży Kazimierza, Krzysztofa lub Jacka. 

 

 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2009 roku 
Październik Listopad Grudzień 

 

17go– msza św. 

18go-  w niedziele – picnic 

w OLPH 

 

1 - msza św. (Sw. Zmarłych) 

14- msza św. ( Sw. Niepodległości) 

21- św. Cecylii (koncert) 

6- Mikołaj dla najmłodszych 

24-Pasterka 

25-BN-msza św. 

       

BEATYFIKACJA KS. POPIEŁUSZKI 

Za kilka miesięcy powinien zakończyć się proces beatyfikacyjny ks. Jerzego Popiełuszki i będzie już znana data wyniesienia go 

na ołtarze – poinformowano w watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Wkrótce odbędzie się posiedzenie komisji 

kardynałów i biskupów, które jest ostatnim etapem procesu beatyfikacyjnego. 19 października minie 25. rocznica śmierci 

kapelana „Solidarności”. 

WIĘCEJ KLERYKÓW 

Do seminariów duchownych i zakonnych w całym kraju zgłosiło się więcej kleryków niż w roku poprzednim, poinformował ks. 

prof. Krzysztof Pawlina, rektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Po ogólnopolskim 

spotkaniu rektorów seminariów diecezjalnych i zakonnych wiadomo już, że w tym roku zgłosiło się 718 kandydatów do 

kapłaństwa, czyli 23 więcej niż w roku ubiegłym - podaje za Katolicką Agencją Informacyjną i Polską Agencją Prasową Nasz 

Dziennik. 

               Tym zaś, ktorzy już są stróżami Twej owczarni, daj siłę znosić 

        ciężar dnia i spiekoty. Matko Jezusa, Królowo Polonii Zagranicznej 

i wszyscy święci Polski Patronowie, wstawiajcie 

          się przed Panem za nami i za braćmi naszymi.  

 Amen.  


