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Intencje dzisiejszej Mszy św.

Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze):

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w poniższych
intencjach:
- Za duszę ŚP. Piotra Nikodemczuka, w 8 rocznicę Jego
śmierci.
- Za ŚP. Tadeusza Tomaszyk
(Tatę Agnieszki Cieślak) w 16
rocznicę śmierci.

Wejście: Zawitaj Królowo różańca #749
Ofiarowanie: Być Bliżej Ciebie chcę #506
Komunia: Panie dobry jak chleb #117
Dziękczynienie: Wszystko Tobie oddać #105
Wyjście: Z dawna Polski # 751

Czytania na dziś:
I- Z Księgi Mądrości (Mdr 7, 7-11)
II- Z Listu św. Pawła Apostoła do Hebrajczyków
(Hbr 4, 12-13)
Ps. Ref: Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem.
Ewangelia: Według św. Marka (Mk 10, 17-30)

„Jak

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.

trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego”.
Uczniowie zdumieli się na Jego
słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł
im: „Dzieci, jakże trudno wejść do
królestwa Bożego tym, którzy w
dostatkach pokładają ufność.
Łatwiej jest wielbłądowi przejść
przez ucho igielne niż bogatemu
wejść do królestwa Bożego”.

Dobrowolnie Ubodzy
Już pobieżna obserwacja życia codziennego ukazuje ogromny kontrast pomiędzy szczytnymi hasłami a
postępowaniem pełnym korupcji, zakłamania i fałszu. W świecie reklam i konsumpcjonizmu, w którym media
każdego dnia przekonują nas, że musimy posiadać tysiące rzeczy, jeśli chcemy żyć wygodnie i szczęśliwie, rodzi
się pytanie o naszą wolność oraz umiejętność panowania nad światem rzeczy. Jak odnaleźć się w gąszczu
doraźnego odwoływania się do tych zasad, które sprzyjają realizacji chwilowych oczekiwań, a kwestionują
istnienie stałych i niezmiennych zasad moralnych? Jak nie ulec kultowi własnego rozwoju w egoistycznym
rozumieniu?
Jezus zwracając się do swoich uczniów, po rozmowie z bogatym młodzieńcem, powiedział: „Dzieci, jakże
trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność”. Nie słyszymy w Jego słowach
potępienia bogactwa, ale ukazanie, jak ludzie winni używać bogactw tego świata, żeby nie stały się one dla nich
przeszkodą w zbawieniu. Na tym właśnie polega mądrość, która jest najcenniejszym skarbem. Dlatego Jezus w
„Kazaniu na Górze” naucza: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”.

Rada ewangelicznego ubóstwa dotyczy wszystkich ochrzczeni. Mają oni naśladować
Mistrza, czyli, odwzorowywać swoim życiem te rysy doskonałości moralnej, które
posiada Jezus. Taka postawa ukazuje bowiem prawdziwość naszego chrześcijaństwa
na drodze do dojrzałości i zjednoczenia z Bogiem. Rady ewangeliczne są
zaproszeniem do rozwijania doskonałości miłości. Jak uczy Tomasz z Akwinu, o ile
celem przykazań jest odrzucenie tego, co jest niezgodne z miłością, o tyle zadaniem
rad jest oddalenie tego wszystkiego, co nie sprzeciwiając się bezpośrednio miłości,
może stanowić przeszkodę w jej wzroście.
Jezus, który „dla nas stał się ubogim, aby nas swoim ubóstwem ubogacić”. ma
stanowić dla nas stały punkt odniesienia w osiąganiu świętości. Być ubogim to być
wolnym od ulegania powabom świata, które nie dają człowiekowi prawdziwego szczęścia. Do tego, by być
wolnym, jest potrzebne zacieśnianie więzi z Jezusem, rozeznanie w świetle słowa Bożego oraz karmienie się
Bożym miłosierdziem i Eucharystią. Jezus pomaga nam uwolnić się od zbytniej troski o siebie, daje nadzieję i
moc wytrwałości nawet w chwilach próby czy kryzysu. Łączność z Nim pomaga w zdobywaniu wewnętrznego
pokoju, radości życia i w pełniejszym zawierzeniu Bogu. Naśladowcy Chrystusa pokazują, że do godziwego
życia potrzebują niewiele, a reszta służy okazywaniu miłości wobec bliźniego. W ten sposób świadomie
ograniczają i ukierunkowują korzystanie ze środków materialnych, by móc samemu wzrastać duchowo i służyć
innym.
Aby wzrastać w ewangelicznym ubóstwie ważne jest więc ustawiczne zaufanie wobec Boga, spokojne
zaakceptowanie okoliczności życia, które mogą powodować nasze ubożenie, takich jak starzenie się, choroby
czy różnorakie niespełnienia. Bóg, który zna zamysły i pragnienia ludzkiego serca pozwala, abyśmy bez lęku
patrzyli na siebie i bliźnich, a bez najmniejszego poczucia winy korzystali z dóbr ziemskich.
ks. Leszek Smoliński

Nowa Rola Ks. Krzysztofa Rusina
Nie wiem czy wszyscy państwo wiecie, że Kś. Krzysztof dostał zgodę od Biskupa
i został oddelegowany na Kapelana Wojskowego. W tym miesiącu przechodzi
wojskowe szkolenie w Montgomery, AL. Po zakończeniu pojedzie do Anglii, gdzie
będzie na placówce na połnoc od Londynu. Ksiądz Krzysztof przekazuje wszystkim
bardzo serdeczne pozdrowienia ! A my z Memphis życzymy dla kś. Krzysztofa:
zdrowia, wytrwałości, powodzenia i wszelkiej pomyślnoścci !!!

Msze Św. w Listopadzie
Msza św. 1go Listopada (czwartek)
Nasza tradycyjna 1-szo listopadowa msza św. poświęcona pamięci naszych bliskich
zmarłych celebrowana będzie we czwartek, dnia 1 listopada o godz. 19:00 w kościele
Incarnation (360 Bray Station Rd, Collierville, TN 38017).
Poprzez płonący ogień połączymy się z Naszymi Rodzinami. Świeczki będą zapewnione
dla każdego, natomiast prosimy o przygotowanie karteczek z wyraźnie napisanym
(najlepiej wydrukowanym) imieniem osoby (czy osób) w których intencji świeczkę
będziecie Państwo zapalać. Wieczny ogień, symbol światłości i pojednania z Naszymi
Najbliższymi będzie nam towarzyszył aż do zakończenia mszy św, aż do wypalenia.....
Kartki „Wypominki modlitewne” możecie Państwo zabrać sobie z koszyczka przy wyjściu z kościoła dzisiaj i
spokojnie przygotować w domu na tę specjalną mszę św.

Msza św. w listopadzie (11go)
Nasza comiesięczna w języku polskim odbędzie się 11go listopada w kościele Nativity (Bartlett), godz. 12:30.
Pamiętajmy – to jest100 rocznica wyzwolenia Polski !!!

Kącik Finansowy
Ofiara zebrana na każdej mszy św. pomaga nam w utrzymaniu PMK oraz naszych
spotkań – zakupie kawy, napojow, obrusow, sztućców, talerzyków itp. Wrześniowa
taca wynosiła $350. Comiesięczna opłata za kościół wynosi $100.00. Serdecznie
dziekujemy wszystkim ofiarodawcom - Bóg Zapłać!

Październik miesiącem Różańca Świętego
Jak paciorki różańca przesuwają się chwile …
nasze smutki, radości i troski …
a Ty Bogu je zanieś, połączone w różaniec
Święta Panno Maryjo pełna łaski…
Modlitwa różańcowa jest wielkim skarbem Kościoła. Jednoczy ludzi, którzy
odmawiając różaniec, rozważają tajemnice życia Jezusa i Maryi, ubogacają
swoją duchowość i wypraszają potrzebne łaski. Różaniec jest modlitwą,
która może zdziałać cuda!
Modlitwa różańcowa była szczególnie bliska Św. Janowi Pawłowi II, który powiedział: „Jeśli pragniecie
przez kilka chwil być bliscy sercu Papieża, łączmy się w modlitwie różańcowej, w której polecam was
wszystkich Maryi Pannie; pragnąłbym, byście wy również mnie polecali Jej w ten sposób.” Papież Pius
IX zapytany, jaki jest największy skarb Kościoła, wyciągnął z kieszeni różaniec i powiedział: „Oto jest
największy skarb Kościoła!”
Od początku istnienia tej modlitwy funkcjonowały trzy części różańca. Papież Jan Paweł II listem
apostolskim Rosarium Virginis Mariae z 16 października 2002 roku, wprowadził czwartą część różańca
– Tajemnice Światła.
„Zwyciężyłaś, zwyciężaj!
Straszny jest szczęk oręża!
Już Różaniec, Różaniec, Różaniec
wytaczają żołnierze na szaniec.
Gdzie Ojczyzna Twa, niebios Wybranko,
w bliznach twarz Twoja, nasza Hetmanko,
w pobojowisk Ci dymie ściemniała,
kiedy w Polski obronie stawałaś.”

OGŁOSZENIA
Potrzebujemy Pomocy
W imieniu obecnej Rady PMK zwracamy się do was o waszą pomoc. Wiemy wszyscy, że przyjemnie jest
przyjść na mszę, piknik, spotkanie z ludźmi których nie widzimy tak bardzo często, porozmawiać w ojczystym
języku....ale nie zapominajmy że ktoś to musi wszystko przygotować, poskładać w całość....Jak wiemy jest nas
coraz mniej, część z takich czy innych powodów przenosi się do innych miejscowosci, lub wraca do Polski.
Prosimy szczególnie młodych o aktywne właczenie się do pomocy potrzebujemy:
 Lektorów do czytania liturgii
 Szafarzy Komunii Św.
 Członków chóru
 Członków Rady PMK
 Oraz ludzi z dobrymi pomysłami
Prosimy serdecznie o wasze zgłoszenia do Zofii Schmidt lub innych członków Rady. Dziękujemy !

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2018 roku (w j. polskim)
Listopad
1 – Kościół Incarnation (19:00)
11 - Msza Św. (12:30)

Grudzień
9 - Msza Św. (12:30) & Mikołaj
25 – Msza Św. (9:00 rano)

Styczeń
13 – Msza Św. (12:30)

Przypominamy państwu o konieczności wpisu na listę e-mailową PMK, na stronie Internetowej PMK w celu
otrzymywania informacji o mszach i innych wydarzeniach. Prosimy rownież o uaktualnienie adresów
pocztowych i telefonów. Dziekujemy !

