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       Księża:  Kazimierz Abrahamczyk oraz Krzysztof Rusin 

 
ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA  - 2007 

Obydwie msze w okresie świąt Bożego Narodzenia 2007 odprawi ks. 

Krzysztof Rusin.  

Taca zebrana z obydwu mszy przeznaczona będzie dla koscioła w którym 

odprawiana jest msza św. Czeki prosimy wypisywać na Our Lady of 

Perpetual Help Catholic Church. Jeśli chcecie Państwo, żeby Wasza ofiara 

przeznaczona była dla ksiedza – prosimy o wypisanie imiennego czeku dla 

księdza lub ofiara powinna być umieszczona w kopercie zaadresowanej 

imieniem księdza.  

 

INFORMACJE RODZINNE PORZEBNE DO KONTAKTU 
Przynależność do Polskiej Misji Katolickiej, jak do każdego kościoła, nie wymaga specjalnego 

członkowstwa. Zapraszani i mile widziani na naszych mszach są wszyscy którzy pragną, 

wysłuchać słowa Bożego, czy też pomodlić się w naszym ojczystym języku polskim. Niemniej 

jednak potrzebujemy od Państwa informacje do kontaktu, w razie zaistniałej potrzeby. Dlatego 

prosimy o wypełnienie załaczonej do biuletynu kartki informacjyjnej i umieszczenie jej w 

przeznaczonym koszyku przy wyjściu z kościoła. 

 

KOLĘDA –WIZYTA DUSZPASTERSKA 
Osoby zainteresowane wizytą duszpasterską   proszone są o zgłoszenie się do ks. Kazimierza lub 

ks. Krzysztofa.  Można kontaktować się z telefonicznie, dzwoniąc do kościoła St. John,  tel: 743-

4551 lub to Our Lady of Perpetual Help, tel: 754-1204. Ksiadz Krzysztof będzie dostępny 

dopiero po 12 stycznia. 

MSZE ŚW. W 2008 ROKU 
W następnym roku w dalszym ciągu odbywać się będą nasze co miesięczne msze w kościele St. 

John, 2742 Lamar Ave., w drugą sobotę każdego miesiąca o godz. 18-stej. W razie zmiany – 

powiadomimy. Dwie pierwsze daty: Styczeń-12go  and Luty -9go. 

 

BIULETYN POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ 
Biuletyn nie będzie wysyłany drogą pocztową. Wydawany będzie co miesiąc i można go będzie 

odebrać w kościele lub przeczytać na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej. Osoby 

pragnące zamieścić jakieś krótkie informacje lub ogłoszenia proszone są o wysłanie e-mail do 

Webmaster, lub kontakt z którymś z księży.               

 

 

http://www.polishcatholicmission.org/


 
 

 

 

Słowem... 
Bóg stał się dla nas bardziej zrozumiały przez Chrystusa. Jest wszak Słowem, które Bóg ma do 

obwieszczenia światu: Miłość. 

Obchodzimy dzisiaj chyba najradośniejsze ze Swiąt, pamiątkę Bożego Narodzenia. Czas mija 

tak szybko i nieubłaganie. Dopiero co zaczynaliśmy Adwent pełen nowych postanowień i 

wyrzeczeń, a tu już Swięta. Tym razem liturgia adwentowa mówiąca o nowym początku nabrała 

zupełnie nowego znaczenia dla naszej Misji wobec faktu, że rzeczywiście zaczynamy od nowa, 

choć w gruncie rzeczy chcemy kontynuować ideę założycieli PMK. Otóż decyzją ostatniego 

walnego zebrania PMK dotychczasowa organizacja podzieliła się na religijną i świecką 

organizację polonijną. 

Wierzę mocno, że chociaż padło w tym długim i bolesnym procesie podziału wiele ostrych słów, 

podzieliła się tylko organizacja a nie ludzie. Wierzę, że nadal będziemy wszyscy razem zbierać 

się w jednym kościele na jednej polskiej Mszy św. A nawet jeśli jeszcze są jakieś niezabliźnione 

rany i serce krwawi to przecież Boże Narodzenie jest świętem Słowa i świętem Miłości, śwętem 

które ma jednoczyć i w którym nawet bydlęta mówią ludzkim głosem. 

Ile dzisiaj powiedzieliśmy słów? Dziesieć, pięćdziesiąt, sto, więcej? Mówimy codziennie. 

Głośno i po cichu. Wypowiadamy słowa dobre i złe. Znamy słowa, które niszczą, i słowa, które 

budują i niosą pociechę. Są słowa brzydkie i święte. Wiele swiętych słów znajdujemy w 

Biblii, która ma być dla nas, chrześcijan, najważniejszym „słownikiem". 

Również dzisiejsza Ewangelia według św. Jana zaczyna się od wielu słów. W poetyckiej 

formie opowiada o Słowie, które od początku było u Boga. Co więcej, sam Bóg we własnej 

osobie jest Słowem!  I Bog chce ważne słowo wypowiedzieć w tym świecie. 

Dlatego posyła swojego Syna, Jezusa, na świat. Jezus jest Słowem z ciała i krwi, z miłości i 

nadziei. 

Co za radosna, dobra nowina: Bog z narodzeniem Jezusa ujął się, jeśli tak można powiedzieć, za 

nami dobrym Słowem. Słowa Jezusa maja nam bowiem pomóc ożywiać nasze własne słowa. 

Dlatego życzmy sobie nawzajem na Swięta Bożego Narodzenia: Badźmy otwarci na słowa, które 

Bóg osobiście do nas kieruje. Tylko my sami możemy je usłyszeć i zrozumieć. Pozwólmy się 

zagadnąć przez Boga. Zawsze i w każdej chwili. Albowiem ostatnie słowo nie zostało jeszcze 

wypowiedziane. 

 

Kazimierz Abrahamczyk svd 

 



 
 

A nadzieja znów wstąpi w nas, nieobecnych pojawią się cienie. Uwierzymy kolejny raz w 

jeszcze jedno Boże Narodzenie. I choć przygasł Świąteczny gwar bo zabrakło znów  czyjegoś 

głosu, przyjdź tu do nas i z nami trwaj wbrew tak zwanej ironii losu. 

Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. 

Jeszcze raz pozwól cieszyc się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. 

 

Zbigniew Preisner, „Kolęda dla nieobecnych.” 

 

 

Tradycja umieszcza narodzenie Jezusa w grocie. Betlejem rozciąga się na szczycie wzgórz, a 

bazylika, która wznosi się w miejscu narodzenia Chrystusa, znajduje się na zboczu góry łagodnie 

opadającej w kierunku równiny na wschodzie. Św. Łukasz wspomina „o żłobie”. Znalazło to 

wyraz w starej tradycji, która obok miejsca narodzenia Jezusa czciła w grocie także żłóbek, do 

którego miało być złożone nowo narodzine  Dzieciątko. 

 

Święta Bożego Narodzenia powinny być czasem radości i pokoju, których źródła należy szukać 

właśnie w ciszy Nocy Betlejemskiej, w przejmującym chłodzie lichej stajenki, gdzie Bóg 

przyszedł na świat i stał się jednym z nas abyśmy mogli doświadczyć Jego Miłości. 

 

Kochani, wszystkim którzy będą czytać te słowa pragnę życzyć wielu łask i Błogosławieństwa 

Bożego na ten jak i cały kolejny Nowy Rok. Niech w sercach naszych nie zabraknie nigdy dla 

Niego miejsca. 

 

Ks. Krzysztof Rusin 

 

“ Świat białych, pachnących choinką, 

skrzypiących śniegiem pod butami, 

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 

pełnych niespodziewanych prezentów. 

Świat dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję 

na Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy 

niż ten, co właśnie mija… “ 

 

      

 

 


