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  Intencje dzisiejszej Mszy Św.- 4go grudnia  

Za ŚP. Marię Marczyk i Felicję Minko - Mamę i Babcię Krystyny Zawada  

oraz za ŚP. Mateusza Kozioł - Tatę Kazi Szymanek 

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. Niech 

odpoczywają  w pokoju wiecznym. Amen.  

 

Pieśni na dziś (# w Abba Ojcze):                                Czytania na dziś (2 Niedziela Adwentu, Rok B): 

Wejście– Archanioł Boży Gabriel # 228   I - Z Księgi proroka Izajasza 40:1, 9-11  

Ofiarowanie– Spuśćcie nam ziemskie niwy #260  II – Z listu św. Piotra Apost. 3:8-14  

Komunia – Marana tha  #240     Psalm: Ps 85(84):9ab-10, 11-12,13-14  

Dziękczynienie- – „Otwórz me oczy”                                    Ewangelia: Wg. Św. Marka  1:1-8 

Wyjście – Czekam na Ciebie #235   

   Adwent 

Adwent to czas radosnego oczekiwania na  przyjście Pana Jezusa. Rozpoczyna się w 

niedzielę po uroczystości Chrystusa Króla ,czyli między 29 listopada a 3 grudnia. 

Słowo adwent pochodzi z języka łacińskiego od wyrażenia "adventus", które oznacza 

przyjście. 

W czasie tym Kościół pragnie przygotować wiernych na potrójne przyjście Pana 

Jezusa: przyjście do naszej duszy, przyjście liturgiczne w uroczystości świątecznej i 

przyjście w końcu świata. 

W niedziele adwentowe widzimy fioletowe barwy szat kapłana i nie słyszymy hymnu 

Gloria ( Chwała na wysokości), ale nie jest to wyrazem pokuty, jak w Wielkim 

Poście, lecz znakiem czekania na nowe zabrzmienie hymnu anielskiego śpiewanego 

w noc narodzenia Jezusa (Łk. 2, 14). 

Adwent ukazuje postacie Starego i Nowego Testamentu, które nazywane są figurami 

mesjańskimi z racji zapowiedzi swoim życiem, życia i dzieła Jezusa z Nazaretu. Wśród nich Maryję, Izajasza i Jana 

Chrzciciela. O Matce Bożej mówi Msza św. roratnia, o Janie Chrzcicielu opowiadają Ewangelie, a prorok Izajasz 

przemawia wielokrotnie do nas w czytaniach ze Starego Testamentu. 

Na czas adwentu przygotowuje się również wieniec adwentowy, który wykonuje się w kształcie koła z gałązek 

szlachetnych drzew iglastych. Pośród wieńcowych gałązek umieszcza się cztery świece symbolizujące cztery 

niedziele adwentu. Każdą z poszczególnych świec zapala się w kolejną niedzielę adwentu. 

Przypominają one o upływającym czasie do narodzin Małego Boga i o naszym obowiązku przygotowania się na 

spotkanie się z Nim. Ich zapalanie to także stawianie sobie pytania - "czy jestem gotowy?" Pierwszą świecę zapala się 

w I niedzielę adwentu - symbolizuje ona przebaczenie grzechu nieposłuszeństwa Adamowi i Ewie przez Boga. Drugą 

zapala się w II niedzielę adwentu - symbolizuje ona wiarę patriarchów Narodu Wybranego w dar Ziemi Obiecanej. 

Trzecią świecę zapala się w III niedzielę adwentu - symbolizuje ona radość króla Dawida świętującego przymierze z 

Bogiem. W IV czwarta niedzielę adwentu zapala się ostatnią ze świec - symbolizuje ona nauczanie proroków 

zapowiadających przyjście Mesjasza i Jego Królestwa pokoju i sprawiedliwości. W tradycji polskiej wieniec 

adwentowy pojawił się po I Wojnie Światowej. 

Pamiętajmy o dobrym przygotowaniu się do Świąt Bożego Narodzenia, przede wszystkim przez modlitwę i spowiedź.          
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Sprzątanie obejścia Kościoła Św . Jana 

Ksiądz Kazimierz zaprasza wszystkich którzy zechcieliby pomóc w sprzątaniu obejścia Kościoła 

Św. Jana  (grabienie liści i zbieranie śmieci), w dniu 10 grudnia (sobota) od godz. 9tej rano.  W 

razie deszczu sprzątanie przesunięte będzie na tydzień później, 17go. Na lunch przewidywana 

jest „pizza”. Zapraszamy chętnych! 

 

Opłatek 

Jak co roku można zakupić opłatek, 1koperta (3 szt.), w cenie 2$. Prosimy o kontakt z Zofią Schmidt (372-5794). 

Śpiewanie Kolęd 

Pragnęlibyśmy kontynuować piękna tradycję spotykania się w naszych domach na śpiewanie 

kolęd.  W tym roku Państwo Ela i Andrzej Słomińscy zapraszają wszystkich do swojego 

domu w polski 2gi dzień świat BN, 26grudnia o godz. 15:00. Dokładniejsze informacje w 

następnym biuletynie. 

Spowiedź św. w Grudniu 

13go grudnia (wtorek) w Katedrze (Central Ave.) będzie możliwość przystąpienia do spowiedzi świetej, polscy księża 

uczestniczyć będą w regionalnie zorganizowanej spowiedzi dla kościołów w midtown. Można również dzisiaj po 

mszy przystąpić do spowiedzi lub umówić się z księdzem  telefonicznie na indywidualną spowiedź. 

 
Pasterka – 24 grudnia oraz Msza  Św. – Boże Narodzenie 

Tegoroczna Pasterka odbędzie się w środę, 24 grudnia o ogodz. 12:00 (północ) w kościele Our 

Lady of Perpetual Help przy ul. 8151 Poplar w Germantown.  

Msza Św. w Boże Narodzenie , 25 grudnia, odbędzie się ogodz. 13:30 w kościele St. John (Lamar 

Ave.) Po mszy spotkamy się w przykościelnej sali na wspólny poczęstunek i podzielenie się 

opłatkiem. Prosimy o przyniesienie lekkiego dania lub ciasta na wspólny stół. 

 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2011 roku 

Grudzień Styczeń Luty March 
4-Msza Sw.& Mikołaj 

24- Pasterka 
25- Boże Narodzenie 
26- Śpiewanie kolęd 
31-Przywitanie 2012 

1- Msza na powitanie 2012 
15- Msza Św. (j. polski)- 

1sza msza w niedzielę 

8-Msza Św. –(j. polski) 
 

11- Msza Św. –(j. polski) 

 

Święty Mikołaj 

 

Idzie Mikołaj 

Idzie, idzie święty z długą siwą brodą, 

a dwaj aniołkowie za ręce go wiodą. 

Niosą w wielkich koszach: 

słodziutkie pierniki, ciastka i cukierki, 

lalki, żołnierzyki. 

Każdemu nad głową złota gwiazdka świeci, 

idą i szukają samych grzecznych dzieci. 

  


