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Polskiej Misji Katolickiej
10 Luty (February), 2019-Memphis, TN

5 Niedziela Okresu Zwykłego, Rok C
http://www.polskamisjakatolicka.org
Ks. Jacek Kowal

Ks. Robert Szczechura

Church of Incarnation, tel: (901) 853-7468

Church of Nativity, tel: (901) 373-1261

Intencje dzisiejszej Mszy św.

Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze):
Wejście: Pod Twą Obronę #573
Ofiarowanie: Ty wskazałeś drogę #989
Komunia: – Jeden chleb #84
Dziękczynienie: Nie umiem dziękować Ci #105
Wyjście: Oto jest dzień #952

Dzisiejsza msza św. będzie
odprawiona w poniższych intencjach:
- Za ŚP. Irenę Szyncane - Mamę
Inesy, w 1szą rocznicę śmierci.
- Za ŚP. Amalię Kozioł –Mamę Kazi
w 6tą rocznicę śmierci

Czytania na dziś:

Kochana Mamo! Robię to, co robię
Tak jak kazałaś i noszę w sobie to,
co Ty mi dałaś...Panie Boże! Proszę Cię, aby dusza
mojej mamy Ireny otrzymała przebaczenie, pokój,
miłość i wieczny odpoczynek...
Boże, Tyś nam przykazał czcić ojca i matkę...Spraw,
prosimy Cię, Panie, aby dusze Twoich służebnic
Ireny oraz Amelii, których rocznice śmierci
obchodzimy, otrzymały przebaczenie i wieczny
odpoczynek. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

I- Czytanie z Księgi Proroka Izajasza (Iz 6, 1-2a.
3-8)
II- Czytanie z I Listu Św. Pawła do Koryntian
(1 Kor 15, 1-11)
Psalm: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu
Ewangelia: Według św. Łukasza (Łk 5, 1-11)

O co proszę? O głęboką przyjaźń
z Jezusem i całkowite zaufanie Mu
Stanę w tłumie ludzi, którzy cisną się do Jezusa, aby Go słuchać (ww. 1-3).
Spróbuję wejść w ich odczucia i przeżycia: skupienie, zafascynowanie
Jezusem, poczucie bezpieczeństwa i ufność.
Jak często słucham Jezusa? Czy jest we mnie potrzeba i pragnienie Jego
słowa? Co przeważa: pragnienie słuchania czy nuda, świeżość czy rutyna?
Na jakie trudności napotyka moje słuchanie Jezusa?
„Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona...” (w. 4). Jezus zawsze
przemawia do konkretnego człowieka; zwraca się do niego po imieniu. Co
mogę powiedzieć o mojej osobistej więzi z Jezusem, gdy słucham
Ewangelii podczas Liturgii, zgromadzeń?
„Wypłyń na głębię...”. Przez dłuższy czas będę się wsłuchiwał w te słowa
Jezusa, aby odkryć ich symboliczny sens. Jezus zaprasza mnie do
głębszego życia z Nim samym. Czy jest we mnie pragnienie głębszej więzi
z Jezusem, pragnienie głębszej modlitwy?
Szymon Piotr w obecności tłumów spełnia życzenie Jezusa, które po ludzku wydaje się naiwne. Czyni to tylko
ze względu na Niego (ww. 4-5).
Spróbuję wyobrazić sobie siebie na miejscu Szymona. Czy potrafię słuchać i rozeznawać wolę Jezusa na
Co dzień? Czy nie żyję według logiki „oczywistych rozwiązań i wyborów”, w których ufam tylko sobie? Czy
potrafi ę słuchać na modlitwie? Co mogę powiedzieć o moim zaufaniu do Jezusa?
Przypadnę Jezusowi do kolan i wyznam Mu moją grzeszność i małość. Poproszę Go, aby uczył mnie
rozeznawać i przyjmować Jego wolę w codziennych wyborach.
Usłyszę Jego pełne miłości zaproszenie: „Pójdź za Mną”. Będę powtarzał: „Chcę iść za Tobą,
dokądkolwiek się udasz”.
Krzysztof Wons SDS/Salwator

OGŁOSZENIA
Msza Św. – 10 Marca
Nasza kolejna comiesięczna msza Św. odbędzie się 10go lutego jak zawsze o godz. 12:30, w kościele Nativity,
Bartlett. Bardzo serdecznie Wszystkich Państwa zapraszamy.

Kącik Finansowy
Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. w stczniu wynosia $290.25. Comiesięczna
opłata za kościół wynosi $100.
Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać!

30 lat Istnienia Polskiej Misji Katolickiej w Memphis !
To już 30 lat temu, na Wielkanoc 26go marca 1989 r., odprawiona została pierwsza polska msza św.,
w Kaplicy Christian Brothers University. Mszę uświetnił swoją obecnością Jego Eminencja Biskup Buechlein.
Przez kolejne 17 lat polscy emigranci z Memphis i okolicy mieli możliwość celebrowania mszy świętej w
jezyku polskim cztery razy w roku: na Boże Narodzenie, Wielkanoc, oraz w miesiącach czerwcu i wrześniu.
Msze te dla Polskiej Misji Katolickiej były obsługiwane przez zakon Karmelitów Bosych z Munster, IN
lub Korona, FL.
Ks. Kazimierz Abrahamczyk został sprowadzony do Memphis przez Biskupa Terry Steib (w sierpniu 2005) do
pracy z Koreańską Wspólnotą Koreańską, zgodził się również w miarę wolnego czasu na pracę z Polską Misją
Katolicką. Wizja Biskupa Buechlein sprzed dwudziestu lat, czyli sprowadzenie do Diecezji Memphis księdza z
Polski, okazała się trudnym do realizacji, chociaż nie do końca zaniechanym celem. Cel ten osiągnięty
ostatecznie został, kiedy został wyświęcony pierwszy w historii Memphis ksiądz polski, Krzysztof Rusin
(czerwiec 2007). W czerwcu 2009 został wyświęcony ks. Jacek Kowal, a trzy lata później, w czerwcu 2012
otrzymali święcenia kapłańskie z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa J. Terry Steib S. V. D. Trzej nasi
polscy księża: Krzysztof Pelczar, Damian Krakowski oraz Ks. Robert Szczechura. Marzenia wielu osób tutaj
w Memphis się spełniły.... Dziekujemy Ci Boże za te wszystkie Twoje błogosławieństwa !!!
Planujemy obchody 30 lecia podczas mszy wielkanocnej - 21go kwietnia, o godz 13:00.
Polska Misja Katolicka
O, Jezu, Ty sam podjąłeś tak straszną mękę za nas jedynie z miłości. Sprawiedliwość Ojca Twego byłaby przebłagana
jednym westchnieniem Twoim, a wszystkie wyniszczenia Twoje sa jedynie dziełem miłosierdzia Twego i niepojętej
miłości. ... Kiedyś konał na krzyżu, w tym momencie obdarzyłeś nas życiem wiekuistym; pozwalając sobie otworzyć bok
swój najświętszy, otworzyłeś nam niewyczerpane źródło miłosierdzia swego; dałeś nam, co miałeś najdroższego, to jest
krew i wodę z Serca swego. Oto wszechmoc miłosierdzia Twego, z niego płynie nam wszelka łaska (Dz 1747).

Msze Św. oraz inne wydarzenia (kalendarz 2019)
Marzec

Kwiecień

Maj

10 – Msza Św.(12:30)

13 - Malowanie jajek (14:00)
20 - Święconka (13:00)
21 – Wielkanoc (13:0)

12 - Msza Św.(12:30)

Zapamiętaj:
Spowiedź Wielkanocna: Kościół Incarnation 3/27, godz. 18:00, St. Ann Bartlett - 4/4, godz. 19:00

Gorzkie Żale i Rekolekcje Wielkanocne - Sobota 23 marca, godz. 18:30
Nowenna do Miłosierdzia Bożego i Koronka - Niedziela 28 kwietnia, godz. 15:00

