
 

Biuletyn Informacyjny 
Polskiej Misji Katolickiej 
Sierpień (August) 2011, Memphis, TN 

http://www.polskamisjakatolicka.org 
 

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

 
  Intencje dzisiejszej Mszy Św.  

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencji Taty Teresy Rudnickiej, w rocznicę Jego śmierci -za  

ŚP. Bolesława Kareckiego 
Boże, Tyś nam przykazał czcić ojca i matkę, zmiłuj się łaskawie nad duszami moich rodziców i odpuść im 

grzechy; pozwól mi oglądać ich w radości Twej wiekuistej światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen 
 
Pieśni na dziś (#w Abba Ojcze):                                 Czytania na dziś: 

Wejście– Czarna Madonna ( #668)    I - Z Księgi proproka Izajasza 22-19-23   

Ofiarowanie– Gdy klęczę przed Tobą (#640)   II – Z listu Pawła Apost. do  Rzymian  11:33-36  

Komunia – Maryja ja twe dziecię (#673)    Psalm: Ps 138:1-2, 2-3, 6-8  

Dziękczynienie-Dobra Matko i Królowo (#636)    Ewangelia: Wg. Św. Mateusza  16:13-20    

Wyjście – Maryjo Królowo Polski (#674)      

       
                  21 Niedziela Zwykła - Ewangelia Sw. Mateusza - 

   „Jezus zapytał ich: A wy, za kogo mnie uważacie?” 

 Zdarza się,  że od czasu do czasu do drzwi naszych domów i mieszkań pukają 

Świadkowie Jehowy. Jednym razem pytają o koniec świata. Innym razem 

sprawdzają naszą wiarę w osobę Jezusa i w życie wieczne. My zaś zaskoczeni 

takimi pytaniami potrafimy niekiedy podjąć dyskusję w obronie naszej wiary, 

natomiast dosyć często przegrywamy wskutek naszej religijnej niewiedzy. Może 

warto dzisiaj, gdy słyszymy w Ewangelii tak piękne słowa, wspólnie postawić 

sobie pytanie, które Jezus stawia Apostołom. „A wy, za kogo mnie uważacie?” 

Pytanie, które stawia Jezus nie jest adresowane tylko do Apostołów, ale również 

do każdego, każdej z nas.  

Za kogo uważamy Jezusa Chrystusa?  

Albo lepiej:  

Kim On jest dla nas? 
                             Ks. Marcin Kołodziej 

 

   XXIV Piesza Polonijna Pielgrzymka Maryjna – „Cały Twój Maryjo” 
W tym roku XXIV Piesza Polonijna Pielgrzymka Maryjna z Chicago do Sanktuarium 

Matki Bożej Częstochowskiej w Merrillville, Indiana była dla nas bardzo szczególna. 

Radosnym śpiewom i modlitwom towarzyszył nam nasz Błogosławiony Jan Paweł II. 

Przywiezione z Rzymu relikwie Naszego Papieża wędrowały z nami od pierwszej 

mszy św. w kościele św. Michała aż do sanktuarium w Merillville. Uczestnicy 

tegorocznej pielgrzymki zachęcają innych do wzięcia udziału na następny rok, 

naprawdę niesamowite przeżycie duchowe. Zobacz więcej poprzez ten link: 

http://www.polonijnapielgrzymka.com/     

     Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!                                   
    Ty za nami przemów słowo, Maryjo!  

    Miej w opiece naród cały, 

    Który żyje dla Twej chwały, 

    Niech rozwija się wspaniały, Maryjo! 
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Msza św. w języku polskim - 11go września 

Przypominamy Państwu, ze następna  msza św. w j. polskim odbędzie sie 11go września , w niedzielę, (a nie jak 

wcześniej  w sobotę) o godz. 13:00 kościele Sw. Jana   (Lamar Ave). Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa ! 

 

Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na mszy w lipcu wynosiła $158.  Comiesięczna opłata za kościół wynosi $100.  Bardzo wszystkim 

serdecznie dziękujemy za obecność oraz wsparcie finansowe. 
 

Chef Edward – Dziękujemy ! 

Drogi Edwardzie – przyjmij proszę od nas wszystkich serdeczne 

podziękowania za poświęcony czas dla nas, za wspaniałe ciasta i inne 

smakołyki którymi wspierasz Polską Misję Katolicką na nasze specjalne 

uroczystości i okazje.  Jesteśmy Ci za wszystko ogromnie wdzięczni !!!   

Z całego serca Dziękujemy – Bóg Zapłać !!!                                     

_____________________________________________________________________________________________ 

 

                          

 

 
Powrót do szkoły 

Wszystkim uczniom i studentom rozpoczynającym nowy rok szkolny życzymy pomyślności, wytrwałości i sukcesów !  

 

Szkolne mury znów powitały nas, 

Dobiegł końca wakacyjny czas. 

Skończyły się całe dni laby 

I dwu miesięczne zabawy. 
Do plecaka ksiązki pakujemy, 

choć do szkoły wracać nie chcemy. 

W zeszycie temat lekcji zapisujemy, 

lecz po wakacjach i tak dalej wariujemy. 
 

Spełniły się moje skryte marzenia, 

do pudełeczka chowam swe wspomnienia. 

Wakacje dobiegły już niestety końca, 

ale w sercu wciąż mam ciepły promyk słońca. 

                                                                             Przylepcia (2005) 

 

 

    


