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Księża:  Kazimierz Abrahamczyk,       Krzysztof Rusin,                      Jacek Kowal 
                  St. John Church, tel: 743-4551          IC Church, tel:  435-5342                  St. Ann Church, tel: 373-6011  

 
  Intencja dzisiejszej Mszy Św.  

 

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencji Teresy Słomińskiej –Gabryelczyk (Mamy Iwony Pietrzak)  

- w 1szą rocznicę śmierci. 
Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusza Twojej służebnicy, której rocznicę śmierci obchodzimy, otrzymała 

przebaczenie i wieczny odpoczynek. Racz przyjąć tę modlitwę, przez nieskończone Miłosierdzie Twoje, przez 

Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Amen. 

 

Pieśni na dziś (#w Pan z Wami):                                  Czytania na dziś: 

Wejście – Wszystko Tobie #159                      I - Z księgi Wyjścia  32:7-11, 13-14     

Ofiarowanie – Dzięki o Panie #74                                     II – Z listu Pawła Apost. do  Tymoteusza  1:12-17   

Komunia – Jezu miłości Twej #87   Psalm: 51(50),3-4, 12-13                              

Zakończenie – Wszystkie nasze#608   Ewangelia: Wg. Św. Łukasza  kr. 15:1-10                       

   

 

XXIV Niedziela Zwykła 

             Odnaleźć zagubione  
     Jezus zaczął gromadzić przy sobie celników i grzeszników. To nie podobało się 

uczonym w Piśmie i faryzeuszom. Chcąc więc uderzyć w autorytet Jezusa 

powtarzali, że jest „przyjacielem grzeszników”. W taki oto sposób próbowali 

wpłynąć na tych, którzy przychodzili słuchać Jezusa. Na ile było to skuteczne ? Nie 

wiadomo. Taka plotka musiała jednak zrobić swoje. A jak Jezus mógł się przed nią 

bronić ?  

     Nie mógł się wyprzeć tego towarzystwa, bo istotnie szli za nim i celnicy i 

grzesznicy. Co więcej chcieli go słuchać. To najbardziej dręczyło faryzeuszy i 

uczonych. A Jezus ? On ku swojej obronie opowiedział przypowieść, a właściwie 

dwie przypowieści o zagubieniu tzn. o zagubionej owcy i zagubionej drachmie.  

     W istocie w tych przypowieściach chodziło o coś więcej niż jedna zagubiona 

owca czy jedna zagubiona drachma. Wnioski jakie Chrystus wyprowadził z tych 

dwóch przypowieści są identyczne. Każda z nich mówi bowiem o jednym 

grzeszniku, który podejmuje próbę nawrócenia. Czy faryzeusze i uczni w Piśmie 

pojęli to ? Może dalej postanowili nic sobie z tego nie robić. A jeżeli zrozumieli 

aluzję ? To z pewnością szukali nowych dowodów przeciwko Jezusowi, aby ci, co chcieli Go słuchać, zaniechali tego.  

     Smutek, gdy coś się zgubi i radość, gdy coś się znajdzie - to zupełnie normalne odczucia, które towarzyszą 

człowiekowi. Jak jest wówczas, gdy ktoś zagubi coś w swoim życiu ? A jak jest, gdy ktoś zagubi kogoś ? Najgorzej jest, 

gdy tym kimś jest Jezus.  

     A czy można odnaleźć samego siebie, gdy człowiek zagubi sens ? Tak, ale tylko w spotkaniu z prawdą. Tą prawdą jest 

Chrystus. Celnicy i grzesznicy byli świadomi tego, że coś zagubili, stracili, zaniechali i w Chrystusie widzieli Tego, który 

może im pomóc. A uczeni w Piśmie i faryzeusze ? Oni nie widzieli szans dla celników i grzeszników. Widzieli ludzi w 

ustalonych przez siebie kategoriach. A Jezus ? On burzył im to wszystko. Oni zaś nie mogli tego znieść. A Chrystus 

przyszedł odnaleźć to, co poginęło z domu Jego Ojca czyli odnaleźć zagubione.  

                                                                                                        Ks. Tadeusz Domżał 
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Polski Obiad – Profit dla Seminarzystów Diecezji w Memphis 
 

Polska Misja Katolicka przygotuje typowy polski obiad (pierogi, gołąbki, polską kiełbasę i więcej...). Zapraszamy 

wszystkich którzy lubią polskie jedzenie i polską kulturę. 

Obiad odbędzie się 18go września, o godzinie 18:30 w sali (St. Therese Hall) kościoła Our Lady of Perpetual Help, 

znajdujacego się przy 8151 Poplar Ave. w Germantown. 

Cena -$25 od osoby. Cały dochód przeznaczony jest na Seminarzystów Diecezji w Memphis.  

W celu rezerwacji, proszę dzwonić (901)-743-4551 lub (901)-273-5794, można także wysłać czek na: St. John Catholic 

Church -2742, Lamar Ave, Memphis, TN 38114 

Zachęcamy do zaznaczenie daty w kalendarzu oraz uczesnictwa w tej specjalnej uroczystości ! 

 

Wizyta Konsula RP w Memphis    

W dniach 18 i 19 września, na zaproszenie Polish-American Society, przebywać będzie w Memphis Konsul Ambasady 

RP z siedzibą w Waszyngtonie, pan Michał Sikorski. 

Część wizyty pana Konsula przeznaczona będzie na dyżur konsularny, który ma ułatwić uregulowanie przez 

zainteresowanych spraw paszportowych, a także wszelkich innych spraw, n.p. takich, które dotyczą posiadanego lub 

oczekiwanego obywatelstwa polskiego, bez potrzeby podróży do Konsulatu w Waszyngtonie.  Prosimy o zapoznanie się z 

oficjalną informacją Ambasady RP na ten temat. Dokładne informacje tej wizyty można znaleźć na stronie internetowej: 

http://www.polishamericansociety.org/ 

  

Kącik Finansowy 

Do dzisiejszego biuletynu dołączone jest rozliczenie PMK – rok rozliczeniowy od lipca 2009 do lipca 2010. 

 

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, ks. Krzysztofa lub ks. Jacka. 

 

Ogłoszenia w Biuletynie 
Przypominamy Państwu, że istnieje możliwość  ogłoszeń reklamowych w naszym biuletynie. Aby zamieścić 

ogłoszenie prosimy o kontakt z Zofią Schmidt (372-5794).  

Zapraszamy wszystkich mających własne firmy do ogłaszania się w naszym biuletynie. 

 
Msze Św. na nadchodzące miesiące 2010 roku 

 

Pażdziernik Listopad Grudzień Styczeń 
9- Msza  Św. (w j. polskim) 

 
1- Swięto Zmarłych 

9- Msza  Św. (w j. polskim) 
 

5-Mikołaj 
24- Pasterka 

25- Boże Narodzenie 

15- Msza  Św. (w j. 

polskim)  
 

 

„...I westchnąłem: no patrz, już po lecie, po wakacjach, po słońcu, mój Boże! 

Już się zacznie szaruga na świecie, no, jasnych spodni już chyba nie włożę. 

Pewnie deszcze się zaczną i słota, na to ona, przepraszam, idiota! 

Uśmiechnąłem się, mów sobie zdrowo, ty wiesz swoje, a ja swoje wiem...” 

 

http://www.stjohnmemphis.com/
http://www.stjohnmemphis.com/

