
 

Biuletyn Informacyjny 
Polskiej Misji Katolickiej 

Maj (May) 2012, 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:  ŚP:  - Zofii Pietrzkiewicz, Mamy Joli 

Sakaan  (w kolejną rocznicę Jej śmierci). 

Boże, Ojcze wszechmogący, wierzymy że Twój syn umarł i zmartwychwstał, spraw  

łaskawie, aby mocą tej tajemnicy Twoja służebnica Zofia Pietrzkiewicz która zasnęła w 

Chrystusie, przez Niego dostapila radości zmartwychstania. Przez Chrystusa Pana Naszego. 

Amen. 

 

 

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

Wejście– Dobra Matko i Królowo #636      I - Z Dziejów Apostolskich 10:25-26; 34-35,44-48  

Ofiarowanie– Gdy klęczę przed Tobą  #640                 II – Z I listu Jana Apostoła  4:7-10  

Komunia –Jeden chleb  #84           Psalm: Ps 98(97): 2-3ab,3cd-4  

Dziękczynienie – Była cicha i piękna # 629         Ewangelia: Wg. Św. Jana  15:9-17  

Zakończenie – Panience na dobranoc # 714          

         

                                           Maryja Królowa Polski 
3go maja Kościoł katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej 

Maryi Panny Królowej Polski. Święto zostało ustanowione na prośbę 

biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. 

Papież Benedykt XV zatwierdził święto dla Kościoła w Polsce w 1920 r. 

Nawiązuje ono do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej 

Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubow króla Jana Kazimierza - 

powierzenia Krolestwa Polskiego opiece Matki Bożej, a także do 

uchwalenia Konstytucji 3 maja. Święto to wyraża wiarę Narodu w 

szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za 

pośrednictwem Matki Bożej. 

W czasie uroczystości, które miały miejsce we Lwowie 1 kwietnia 1656 

przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej król ogłosił Matkę 

Bożą patronką Królestwa Polskiego. Odśpiewano litanię do Najświętszej 

Panny, a nuncjusz apostolski dodał wezwanie: "Królowo Korony 

Polskiej, módl się za nami", które zgromadzeni biskupi i senatorowie 

trzykrotnie powtórzyli. Król przyrzekł szerzyć Jej cześć, ślubował wystarać się u papieża o pozwolenie na 

obchodzenie Jej święta jako Krolowej Korony Polskiej, a także zająć się losem chłopów i zaprowadzić 

sprawiedliwość społeczną. Papież Pius X w 1908 r. zezwolił na wpisanie wezwania "Królowo Polski" na stałe do 

Litanii loretańskiej. W tym samym roku ustanowił też dla diecezji lwowskiej święto Królowej Polski. Po uzyskaniu 

niepodległości przez Polskę biskupi zwrócili się do Stolicy Apostolskiej z prośbą rozszerzenia tego święta na całą 

Polskę. Jako datę zaproponowano dzień 3 maja, na pamiątkę pierwszej polskiej Konstytucji, która realizowała część 

ślubowań króla Kazimierza. 

Oficjalnie święto obchodzone jest od 1923 roku, choć Maryję jako Królową Polski czczono o wiele wcześniej, czego 

przykładem jest "Bogurodzica" - najstarsza polska pieśń religijna, która pełniła często rolę hymnu narodowego.  

Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto zostało podniesione do rangi uroczystości.Ch 
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Nabożeństwo Majowe oraz Piknik –20go Maja, kościół Św. Jana 

Zwyczaj koronowania słynących łaskami wizerunków Matki Bożej podkreśla ich godność  

i autentyczność kultu. Zwyczaj przyozdabiania klejnotami szczególnie czczonych i 

słynących łaskami wizerunków sięga początków XVI wieku. Maj - to w kościele okres 

szczególnej czci Matki Bożej. Szczególnie w Polsce gromadzimy się wieczorami  

w kościołach, przy grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych żeby wspólnie modlić się 

do naszej Matki.  

Nasze tradycyjne nabożeństwo majowe połączone z koronacją figurki Matki Bożej przed 

kościołem, odbędzie się 20 maja o godz. 15:00 w kościele Św. Jana.  

Po koronacji zapraszamy do dalszych Maryjnych śpiewów na pikniku w ogrodzie u 

ks. Kazimierza. Prosimy o przyniesienie poczęstunku na wspólny stół.  Zachęcamy 

serdecznie Wszystkich Państwa  do uczestnictwa ! 

 

-2go czerwca- Święcenia Kapłańskie  

3czerwca bieżącego roku, w Katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 

(Memphis) o godz. 10.00,  trzech naszych polskich diakonów otrzyma święcenia kapłańskie z rąk Jego 

Ekscelencji  Księdza Biskupa J. Terry Steib S. V. D. Prosimy o wsparcie i modlitwę dla naszych 

przyszłych kapłanów: Krzysztofa Pelczara, Damiana Krakowskiego oraz Roberta Szczechury. 

Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do uczestnictwa w tej przepięknej uroczystości.  

 

- 10 czerwca - Obchody Święta Bożego Ciała 

 Boże Ciało - Święto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, to uroczystość ku czci Najświętszego Sakramentu. Jest to 

jedno z najbardziej uroczystych świąt katolickich. W niedzielę, 10 czerwca o godz. 10:00 w kościele Św. Jana 

będziemy obchodzić zgodnie z polską tradycją święto Bożego Ciała. Już po raz trzeci razem z Koreańską Wspólnotą 

oraz Kościołem St. John uczestniczyć będziemy we mszy św. oraz procesji dookoła kościoła. Każda grupa 

narodowościowa przygotuje jeden polowy ołtarz do wspólnej modlitwy. Po procesji wszyscy zaproszeni są do 

uczestnictwa we wspólnym posiłku do którego  potrawy  przygotowane będą przez wszystkie trzy grupy.  

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa !!! 

- 10 czerwca – Obchody 100 lecia kościoła Blessed Sacrament 

W tym roku przypada 100 rocznica istnienia kościoła Blessed Sacrament . Poprzez 10 lat członkowie Polskiej Misji 

Katolickiej celebrowali msze św. oraz inne uroczystości w tym właśnie kościele. Wszyscy zaproszeni są do 

uczestnictwa w uroczystej mszy św. celebrowanej przez Biskupa Steiba – w niedzielę, 10 czerwca o godz. 14:30 w 

kościele Blessed Sacrament. Po mszy odbędzie się  uroczyste przyjęcie. Zachęcamy serdecznie do wzięcia udziału !! 
 

- 24 czerwca –Msza Sw. w Języku Polskim 

Ze względu na inne uroczystości  kościelne na początku czerwca, nasza comiesięczna msza św. w języku polskim 

odbędzie się w niedzielę,  24go czrwca o godz. 13:30 kościele Św. Jana. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich 

chętnych do uczestnictwa !    
 

11-12 Sierpnia (Sobota i Niedziela) - XXV Piesza Polonijna Pielgrzymka Maryjna  
XXV Piesza Polonijna Pielgrzymka Maryjna 

z Chicago do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiejw Merrillville, Indiana USA www.pielgrzymka.us 
 

Motywem podjęcia trudu pielgrzymowania może być chęć 

zadośćuczynienia za popełnione występki lub też chęć wyrażenia prośby, 

np. o zdrowie, o pomyślność. 

Już po raz czwarty mamy możliwość wzięcia udziału w dwudniowej 

pieszej pielgrzymce Maryjnej  z Chicago do Meriville Indiana. Chętnych 

prosimy o zgłoszenia do Zofii Schmidt (372-5794).  Pielgrzymka jest 

aktem wiary wspólnoty Kościoła. Pielgrzymka – podróż podjęta z 

pobudek religijnych do miejsc świętych. 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).  

http://www.pielgrzymka.us/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zdrowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podr%C3%B3%C5%BC
http://pl.wikipedia.org/wiki/Religia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miejsce_%C5%9Bwi%C4%99te
http://www.mapquest.com/maps/map.adp?address=8237%20S%20South%20Shore%20Dr&city=Chicago&state=IL&zipcode=60617%2d2152&country=US&geodiff=1
http://www.mapquest.com/maps/map.adp?searchtype=address&country=US&addtohistory=&searchtab=home&formtype=address&popflag=0&latitude=&longitude=&name=&phone=&level=&cat=&address=5755+Pennsylvania+Street&city=Merrillville&state=IN&zipcode=46410
http://www.mapquest.com/maps/map.adp?searchtype=address&country=US&addtohistory=&searchtab=home&formtype=address&popflag=0&latitude=&longitude=&name=&phone=&level=&cat=&address=5755+Pennsylvania+Street&city=Merrillville&state=IN&zipcode=46410


  

Nasze Wyrazy Współczucia 

Ze smutkiem powiadamiamy wszystkich państwa, że po długiej chorobie odszedł od nas do domu Ojca –Stefan 

Sadowski, tato Steni Niewiara.   Tą drogą przekazujemy serdeczne wyrazy współczucia dla Steni oraz całej Jej 

Rodziny. 

Wieczne odpoczywnie racz Mu dać Panie, Niech odpoczywa w pokoju ! Amen.  

 

Urlopy i Wakacje 

    Koniec roku szkolnego jest zawsze okazja do wielu uroczystości. Uroczystości przystąpienia do I Komunii św., 

Graduations, Dyplomy  i wiele innych są radością  i osiągnięciem dla wielu po ich ciężkiej , całorocznej pracy. 

Wszystkim ucznion i studentom gratulujemy zakończenia roku szkolnego, dyplomów i innych osiągnięć!   

   Życzymy wszystkim Rodzinom szczęśliwych i bezpiecznych wakacyjnych podróży, miłych  rodzinnych spotkań  

   oraz dobrego urlopowego wypoczynku ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MODLITWA ZA RODZINY 

1. Niechaj każda rodzina dojrzewa w Twej łaski ogrodzie,  

niech nie niszczy jej kryzys, gdy gaśnie miłości w niej żar. 

Niechaj jedność małżeńska rozbłyska w harmonii i zgodzie,  

by przetrwało przymierze związane przez serc dwojga dar. 

Niechaj żadnej rodzinie nie grozi tułaczka bez domu,  

niech nie mąci ogniska wspólnoty ktoś obcy czy wróg. 

Niechaj żywej nadziei nie braknie w rodzinie nikomu,  

niech prowadzi rodziny ku jutru najlepszą wśród dróg. 

Refren: 

Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk,  

niech się wzniesie ku niebu dziękczynnie ojcowskich gest rąk.  

Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż kwiat,  

niech się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat. 

 

2. Niechaj miarą miłości zostanie miłować bez miary,  

niech wzajemne “przebaczam” pogodzi i noc ześle sen.  

Niechaj dzieci już z łona zaczerpną sens życia i wiary,  

niechaj wszyscy się uczą dar serca rozdzielać i chleb. 

Niechaj zdrada nie krzywdzi wspólnoty małżonków i dzieci,  

i niech zazdrość nie burzy miłości, co gra w jeden ton.  

Niechaj gwiazda nadziei wciąż błyszczy nad nimi i świeci,  

niech ich wiedzie przez szarą codzienność, gdzie lśni Boga tron. 
 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2012 roku 
Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień 

13- Msza  Św. (w j. 

polskim – Dzień 

Matki) 
20- Nabożeństwo 

majowe/Piknik 

2- Święcenia 

Kapłańskie 
3- Msza prymicyjna 

10 – Boże Ciało 
24 – Msza Swięta 

8- Msza  Św. (w j. 

polskim) 
 

12- Msza  Św. (w j. 

polskim) 
26- Matki Boskiej 

Częstochowskiej 
 

9 – Msza Św. (w j. 

polskim) 

 


