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Księża:  Kazimierz Abrahamczyk,           Robert Szczechura                       
                  St. John Church, tel: 743-4551                                IC Church, tel:  435-5342      

 
  Intencje dzisiejszej Mszy Św.  

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencji: Rodziców Joanny i Janusza Hofman -   

ŚP. Krystyny i Henryka Hofmanów oraz Marty i Andrzeja Witczaków 

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 (#Abba Ojcze):                                  Czytania na dziś: 

Wejście – Dobra Matko i Królowo #636        I - Z Dziejów Apostolskich  15:1-2, 22-29    

Ofiarowanie – Królowej Anielskiej śpiewajmy #663     II – Z księgi Apokalipsy sw. Jana Ap 21:10-14, 22-23 

Komunia – Jeden chleb  #84             Psalm: Ps 67,2-3.5.8 

Dziękczynienie – Jezus swoją Matkę ci zostawił #660    Ewangelia: Wg. Św. Jana   14:23-29 

Wyjście -  Panience na dobranoc # 714 
 

VI Niedziela Wielkanocna, Rok C 

 Czytana dzisiaj relacja z przebiegu sporu w młodym Kościele z czasów 

Apostołów, opisuje taką właśnie sytuację: oto chrześcijanie pochodzenia 

żydowskiego, dla których tradycje i reguły Prawa Mojżeszowego są nadal 

czymś żywym i oczywistym, starają się wymóc przestrzeganie Prawa na 

braciach w Chrystusie pochodzenia pogańskiego. Jak wielkie musiało być u 

nich nadal niezrozumienie dla nauki Jezusa z Nazaretu! 

Ciekawe jest jednak, w jaki sposób ów wielki spór rozwiązano. Nie były to 

jakieś negocjacje, nie było tam odwoływania się tylko do tradycji Prawa lub 

tylko do nauczania Jezusa. Nie było tam jakiejś debaty teologicznej pomiędzy 

zwolennikami wykluczających się poglądów. Zamiast tego odwołano się do 

autorytetu Apostołów i starszych w Jerozolimie, by rozsądzili sprawę. 

"Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my" -- oto co było oczywiste dla 

Pasterzy Kościoła, i co powinno być oczywiste dla wiernych. To otwarcie się na 

głos Ducha Świętego, obiecanego przez Jezusa Pocieszyciela, który miał im 

przypomnieć wszystko i pomagać coraz lepiej rozumieć, coraz bardziej 

duchowo wzrastać, dostrzegać, że prawdziwym fundamentem jest cały czas to 

samo -- "A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów 

Baranka" -- takie ujrzał Miasto Święte - Jeruzalem, św. Jan w swoim widzeniu. 

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden szczegół w tej wizji -- "a na bramach - dwunastu aniołów i wypisane 

imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela". To bardzo obrazowa ilustracja, w której widać, że 

historia łączy się w całość, ale wcale nie musi to być całość literalnie chronologiczna -- bo choć nie ma sensu 

uciekać od korzeni, to jednak trzeba rozumieć, że korzenie (dwunastu pokoleń synów Izraela) wcale nie są tu 

tożsame z fundamentem Nowego Jeruzalem (dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion 

dwunastu Apostołów). 

Zapatrzeni w demokratyczne standardy współczesności, z trudem potrafimy dopuszczać do siebie myśl, że 

świat prawdziwy, nazywany porządkiem Bożym, może być zbudowany w inny sposób, i rządzić się innymi 

prawami niż te, które ludzie uchwalają w ramach swoich systemów organizacji społeczeństwa.  
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Wielu wręcz nie dopuszcza do siebie myśli, że człowiekowi po prostu nie przystoi na przykład określanie, ile 

jest człowieczeństwa w człowieku nienarodzonym, i od której sekundy życie jest już życiem. Równie dobrze 

można by w drodze politycznych konsultacji i demokratycznego głosowania unieważnić prawo grawitacji, bo 

dlaczego by nie? 

Może zamiast wołać o więcej praw, wolności i więcej demokracji, należałoby wołać o więcej Ducha Świętego? 

Czy potrzeba nam więcej aktualnego ducha czasu, czy raczej spełniania się co dzień obietnicy: 

"Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój 

umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać." 
Adam Jaworski 

Nabożeństwo majowe–5go maja, kościół Św. Jana 

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.  Bezpośrednio po naszej mszy 

w języku polskim zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwie majowym połączonym z 

koronacją figurki Matki Bożej przed kościołem. Bardzo serdecznie zapraszamy do 

pozostania i uczestnictwa w tej starej tracycyjnej polskiej modlitwie. 

"Idziemy z Tobą, Matko, idziemy polską drogą  

Z Tobą idziemy Matko, Twoją drogą krzyżową  

Solidarni z Chrystusem jesteśmy wierni Tobie  

jak zawsze Tobie wierni byli nasi ojcowie..." 

Marek Skwarnicki, "Modlitwa"  

Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana ostatniej mszy sw. w kwietniu wynosiła $176. Comiesięczna opłata za kościół wynosi $100. Dla 

wszystkich ofiarodawców - 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. Pamiętajmy, 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. Roberta. 

Majówka z Ks. Jackiem w Humboldt, TN- 18go maja 

Ksiądz Jacek Kowal zaprasza wszystkich chętnych do spędzenia sobotniego popołudnia (5/18) 

w Hamboldt, TN. Adres kościoła Sacred Heart jest - 2887 E. Main Street, Humboldt, TN 

38343.  Czas dojazdu z Memphis 1 godz. i 20 minut. Na stronie internetowej kościoła możecie 

Państwo sprawdzić mapkę jak do kościoła dojechać: http://www.sacredhearthumboldttn.com 

Prosimy o przyjazd na wspólny lunch typu „potlock”(każdy przywiezie jakąś potrawę na 

wspólny stół) na godz. 12 w południe.  O godz. 16:00 ks. Jacek odprawi mszę angielsko - 

polską, która będzie  już mszą niedzielną a więc zwolni z niedzielnego obowiązku 

uczestnictwa we mszy św. Zachęcamy do tej sympatycznej wyprawy do urokliwego zakątka 

TN, a przy okazji odwiedzenia ks. Jacka.  
 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2013 roku 

Maj Czerwiec Lipiec 

5- Msza  Św. (w j. polskim) & 

Nabożeństwo majowe 

18- Majówka w Humboldt 

2 – Boże Ciało 

9- Msza  Św. (w j. polskim) 

14- Msza  Św. (w j. polskim) 
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