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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 intencji: 

  

1-AlexandraJerzego Śnieżka i całej Jego Rodziny - o błogosławieństwo i łaski w dniu Chrztu Św. 

Boże nieskończenie dobry i miłosierny! Od chwili chrztu świętego jestem Twoim przybranym dzieckiem. 

Obdarzyłeś mnie swoim życiem i uświęciłeś. W tym stanie pragnę wytrwać przez całe moje życie aby Cię 

ustawicznie wielbić i składać dziękczynienie,  Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

2- Za duszę i wieczną pamięć Krzysztofa Denkiewicza – w rocznicę Jego Odejścia- Niech Odpoczywa w Pokoju ! 

 

Pieśni na dziś (#w Abba Ojcze):                                 Czytania na dziś: 

Wejście – Chwalcie Łąki #630                        I - Z Dziejów Apostolskich 2:1-11     

Ofiarowanie – Gdy kleczę przed Tobą #640   II – Z listu Pawła Apost. do  Koryntian  12:3-7  

Komunia – Czarna Madonna #668                              Psalm: Ps 104(103)  

Zakończenie – My chcemy Boga #691    Ewangelia: Wg. Św. Jana 20:91-23   

Dodatkowa -  #652 – Idźmy Tulmy się 

                      

25 lat Wierny Kościołowi i Ludziom 

Kościół Św. Jana 

Katolicka Wspólnota Koreańska 

Oraz Polska Misja Katolicka 

Zapraszają w niedzielę, 6go czerwca na uroczyste obchody święta „Bożego Ciała” 

oraz uhonorowanie 25tej rocznicy święceń kapłańskich: 

Księdza Kazimierza Abrahamczyka SVD. 

Msza Dziękczynna będzie odprawiona o godz. 13:00, zakończona procesją 

eucharystyczną 

oraz uroczystym przyjęciem: 

St. John Church  

2742 Lamar Ave 

Memphis, Tennessee, 38114 

 

 

Msza św. 19go czerwca 

Nasza czerwcowa msza św. odbędzie się w kościele St. Ann  (Bartlett) w sobotę 19go czerwca o godz. 19:00 w 

starym kościółku (kaplicy -St. Joachima). Zapraszamy do uczestnictwa ! 

 

 

Zakończenie szkoły i wakacje 

Wszystkim uczniom i studentom którzy zakończyli pomyślnie rok szkolny 2009/10 – bardzo serdecznie 

GRATULUJEMY !!!!  Szczególnie gorące życzenia kierujemy do absolwentów szkół srednich i życzymy 

pomyślności i sukcesów na studiach wyższych.  

Życzymy wszystkim wspaniałych, radosnych i bezpiecznych oraz pełnych przygód wakacji i letnich podróży! 

 

 

 

  

http://www.polskamisjakatolicka.org/


7 - 8 Sierpnia (Sobota i Niedziela) - Pielgrzymka 

XXII Piesza Polonijna Pielgrzymka Maryjna 

z Chicago do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej 

w Merrillville, Indiana USA www.pielgrzymka.us 

Już po raz drugi mamy możliwość wzięcia udziału w dwudniowej pieszej pielgrzymce Maryjnej  z 

Chicago do Meriville Indiana. Chętnych prosimy o zgłoszenia do ks. Kazimierza lub  Zofii 

Schmidt (372-5794).  Mamy nadzieje, że zbierze się  js w roku ubiegłym „grupka chętnych 

pielgrzymów” – którzy reprezentować będą Polska Misję Katolicką. 

Pielgrzymka jest aktem wiary wspólnoty Kościoła. Pielgrzymka – podróż podjęta z pobudek 

religijnych do miejsc świętych. Motywem podjęcia trudu pielgrzymowania może być chęć 

zadośćuczynienia za popełnione występki lub też chęć wyrażenia prośby, np. o zdrowie, o 

pomyślność. 

Trasa pielgrzymki: pierwszy dzień, sobota: kościół św. Michała, Chicago IL - Munster, IN, klasztor polskich ojców karmelitów 

(nocleg) drugi dzień, niedziela: Munster - Merrillville IN, Księża Salwatorianie, Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej 

Długość całej trasy: 32 mile (ok. 54 km). Pielgrzymka idzie bez względu na warunki atmosferyczne.   

Zmiana Terminu Wizyty Konsula Ambasady RP w Memphis 

Na stronie internetowej PAS-u (www.pasofmemphis.com) jest juz oficjalna informacja z Ambasady n.t. wizyty 

konsula w Memphis we wrzesniu i instrukcja dla zainteresowanych dyzurem konsularnym. 

Wydział Konsularny Ambasady RP w Waszyngtonie informuje, że w niedzielę 19 września 2010 odbędzie się dyżur konsularny 

w Memphis.  Konsul Michał Sikorski z Ambasady RP w Waszyngtonie będzie przyjmował w prywatnym biurze pp. Violi i 

Ryszarda Bute’ów pod adresem 1604 Kirby Parkway, Memphis, TN 38120. 

Zapisów na spotkanie z Konsulem można dokonywać mailowo (washington.consular@msz.gov.pl ) lub pod numerem telefonu 

202 234 38 00 (wew. 2201).  Prosimy upewnić się, że posiadacie Państwo wszystkie niezbędne dokumenty, w oryginale oraz ich 

kserokopie.  Prosimy o wnikliwe wcześniejsze zapoznanie sie z informacją paszportową na stronie 

http://www.washington.polemb.net/index.php?document=427 (szczególną uwagę należy zwrócić na wymogi dotyczące zdjęć) 

oraz wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości telefonicznie lub drogą e-mailową w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w 

Waszyngtonie.  Przypominamy, że do złożenia wniosku paszportowego niezbędne jest posiadanie numeru PESEL, a w 

przypadku jego braku prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu podczas zapisu na dyżur. Podczas dyżuru wykonywane 

będą wszystkie czynności konsularne, nie tylko paszportowe. 

Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na mszy wielkanocnej wynosiła $906 (+$120 na seminarzystów). Na żałobnej mszy zebrano $706 na 

pomoc dla Polski. Wydatki: za kościół, dekoracje wielkanocne i śniadanie zapłacono $590.  

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). Bóg Zapłać  !!! 

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 księży Kazimierza, Jacka lub Krzysztofa. 

 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2010 roku 

Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień 

6-Troj- języczna msza 

św. 

19- Msza Św. (j. polski) 

17- Msza Św. (j. polski) 14- Msza Św. (j. polski)- 

Św. Maksymiliana Kolbe 

11- Msza Św. (j. polski)  
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