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  Intencja dzisiejszej Mszy Św.  

 

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencji Tadeusza Tomaszyk  (Tatę Agnieszki 

Cieślak)  - w ósmą rocznicę śmierci. 

Boże, miłosierny Panie, obchodząc rocznicę śmierci Twojego sługi Tadeusza prosimy 

Cię, abyś jego duszy dał miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego 

światła., przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

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

Wejście – Zawitaj Królowo #748                                I - Z księgi Wyjścia  17:8- 13    

Ofiarowanie – Zdrowaś Maryjo #752                         II – Z Drugiego listu Pawła Apost. do  Tymoteusza  3:14-4:2   

Komunia – Maryjo ja Twe  dziecię #673   Psalm: 121(120):1-2,3-4,5-6,7-8 

Zakończenie – O Maryjo żegnam Cię#706   Ewangelia: Wg. Św. Łukasza  kr. 18:1-8                    

   

XXIX Niedziela Zwykła 
 

W pierwszym czytaniu z Księgi Wyjścia, Mojżesz, poprzez modlitwę 

wstawienniczą  i gest wzniesionych rąk przychodzi z pomocą Izraelitom w 

walce Jozuego z Amalekitami. Bóg zawsze wysłuchuje naszych modlitw jednak 

nie zawsze odpowiada na nie w sposób w jaki my byśmy tego chcieli.  

 

W drugim czytaniu, św. Paweł zachęca Tymoteusza aby nie zamykał się na 

słowo Boże. Słowo Boże należy głosić zawsze i w formie niezmiennej jeśli 

chodzi o jego istotę, czyli fundamentalną prawdę, którą Bóg Ojciec chce 

przekazać w formie objawienie/ natchnienia. Czy w moim życiu znajduję czas, 

choćby piętnaście minut w tygodniu, które pragnę poświęcić na czytanie Pisma 

Św.? 

Św. Łukasz pragnie ukazać nam jak bardzo ważna jest wytrwałość w modlitwie! 

Jezus w przypowieści o wdowie i niesprawiedliwym sędzi pragnie pouczyć 

swoich apostołów ale także i nas wszystkich, że kochający Ojciec zawsze 

wsłuchuje się z miłością we wszystkie modlitwy jakie do Niego zanosimy. 

Skąd brać siły do codziennych zmagań? Dzisiejsza liturgia wskazuje nam dwa źródła: wytrwała modlitwa 

i stały kontakt ze słowem Bożym. W modlitwie wypowiadamy przed Bogiem swoje pragnienia; w słowie 

Bożym On sam nas poucza, koryguje błędy, przysposabia do dobrych czynów. „Czy jednak Syn Człowieczy 

znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” – pyta z troską Jezus. Tak wielu z nas woła do Boga o zaspokojenie 

swoich pragnień, czy jednak znajdzie On wśród nas i takich, którzy dadzą się poprowadzić Jego słowu - Mira 

Majdan, „Oremus” ?    

                                                                            Szczęść Boże ! 

                                                                                                     Ks. Krzysztof Rusin 
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Rozpoczął się październik, czyli miesiąc poświęcony Modlitwie Różańcowej. 

Przez cały miesiąc w Kościołach odbywają się Nabożeństwa Różańcowe przed 

Najświętszym Sakramentem. Różaniec nie jest łatwą modlitwą, skłania on nas 

do skupienia i rozważania Tajemnic, ale podczas tej modlitwy oddajemy nasze 

radości, smutki, nasze całe życie Maryi, oddając się pod Jej opiekę możemy być 

pewni, że Ona wstawia się za nami u swojego Syna-Jezusa Chrystusa. Różaniec 

jest modlitwą zawierzenia, która przez Maryję prowadzi nas do Jezusa. O mocy tej 

modlitwy można pisać naprawdę dużo, ale to każdy osobiście musi doświadczyć tego piękna, tej siły. 

Jan Paweł II o Modlitwie Różańcowej mówi tak: "Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała 

modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi..." Modlitwa Różańcowa powinna towarzyszyć nam każdego 

dnia nie tylko w październiku, byśmy mogli powiedzieć za Janem Pawłem II, że jest to nasza ukochana 

modlitwa.                                                                                           

 

Polski Obiad – Profit dla Seminarzystów Diecezji w Memphis 
 

Pragniemy donieść Państwu, że nasz kolejny wrześniowy 

polski obiad przygotowany przez Polską Misję Katolicką,  

pod kierownictwem Teresy Rudnickiej, w kościole Our Lady 

of Perpetual Help (OLPH), był wspaniałym sukcesem.                                                                        

                    

Wysiłek wszystkich osób które były tak mocno 

zaangażowane w przygotowaniu tego posiłku nie poszedł  na 

marne – Dochód  $2,500.00, przeznaczony jest na 

Seminarzystów Diecezji w Memphis a w tym także na trzech 

seminarzystów z Polski.      

       

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom które 

włożyly sporo wysiłku, czasu oraz serca do przygotowania 

tych smacznych dań. Dziękujemy również za przepiękną dekorację oraz  za pomoc w zmywaniu i sprzataniu !  

 

 

Święto Zmarłych - Msza św.  1go listopada 

 

Już nasza szósta tradycyjna 1-szo listopadowa msza, poświęcona pamięci naszych bliskich zmarłych. 

Celebrowana będzie w poniedziałek, dnia 1 listopada 2010 roku o godz. 19:00 w kościele St. John(Lamar). 

Tradycja każdego Polaka oraz możliwość zjednoczenia się z naszymi rodzinami w kraju w tak specjalnym dla 

wielu z nas dniu. Tak jak 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 wydrukowanym) 

imieniem osoby (czy osób) w których intencji świeczkę będziecie zapalać. 

Prosimy o składanie tych karteczek w przygotowanym koszyczku przy 

ołtarzu głównym. Wieczny ogień, symbol światłości i pojednania z 

Naszymi Najbliższymi będzie nam towarzyszył aż do zakończenia mszy 

św, aż do wypalenia.....  

 

 

 

 



 

                                                                                            

Święto Niepodległości  

W tym roku uczcimy nasze narodowe  listopadowe Święto Niepodległości Polski (11go listopada)  mszą świętą, 

która odprawiona zostanie w sobotę, 13-stego listopada o godz.18:30  w kościele St. John, 2742 Lamar Ave. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej polsko języcznej mszy św.   

 

21 listopada (niedziela) - Koncert - Św. Cecylii 

Juz po raz kolejny w dniu patronki muzyków, 27 listopada, o godz. 16:30, odbędzie się 

polsko-angielska msza św. oraz koncert. Jak w roku ubiegłym zapraszamy wszystkich 

muzyków do wzięcia udziału w wystepach muzycznych.  Prosimy o jak najszybsze 

zgłoszenia bezpośrednio do  ks. Kazimierzem lub Z. Schmidt.     Serdecznie zapraszamy 

do udziału! 

Zbiórka Żywności 

 

Ks. Kazimierz oraz kościół St. John zwraca się z prośbą o wsparcie w zbiórce 

żywności dla potrzebujących okolicznych rodzin. Prosimy o przyniesienie 

niepsujacych się artykułów spożywczych (puszki, makaron, zupy) lub dotacje 

pienieżną. W kościele przy ołtarzu są umieszczone koszyki przeznaczone na ten 

cel. Serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie ! 

 

Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na mszy wrześniowej wynosiła $205. 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 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 

 

Listopad Grudzień Styczeń Luty 

1-  Swięto Zmarłych 

13- Msza  Św. (w j. 

polskim) 

21- Św. Cecylii 

5-Mikołaj 

24- Pasterka 

25- Boże Narodzenie  

15- Msza  Św. (w j. 

polskim)  

 

12- Msza  Św. (w j. 

polskim)  

 



 

 

Jak odmawiać różaniec? 

Najpierw mówimy modlitwę Wierzę w Boga , potem na kolejnych paciorkach Ojcze nasz , trzy razy Zdrowaś 

Maryjo i Chwała Ojcu . Różaniec podzielony jest na cztery części, z których każda składa się z pięciu tajemnic 

(zobacz => tajemnice różańcowe ). Po rozważaniu każdej z nich odmawiamy "dziesiątkę różańca", która składa 

się z Ojcze Nasz, dziesięć Zdrowaś Maryjo i na końcu Chwała Ojcu. Na zakończenie różańca odmawiamy Pod 

Twoją obronę.  

 

 

http://www.zdrowaśka.pl/jak-odmawiac-rozaniec/
http://www.zdrowaśka.pl/modlitewnik
http://www.zdrowaśka.pl/modlitewnik
http://www.zdrowaśka.pl/modlitewnik
http://www.zdrowaśka.pl/modlitewnik
http://www.zdrowaśka.pl/modlitewnik
http://www.zdrowaśka.pl/rozwazania
http://www.zdrowaśka.pl/modlitewnik
http://www.zdrowaśka.pl/modlitewnik

