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Księża:  Kazimierz Abrahamczyk,       Krzysztof Rusin,                      Jacek Kowal 
                 St. John Church, tel: 743-4551        IC Church, tel:  435-5342             St. Ann Church, tel: 373-6011  

 
Boże Narodzenie A.D. 2011 

 
Kolędy na Pasterkę (#/str w Pan z Wami):                   Kolędy na dzień Bożego Narodzenia (#w Abba Ojcze)   

Wejście– Wśród Nocnej ciszy # 82/296    #321 -  Pójdźmy wszyscy do stajenki 
Ofiarowanie– Ach ubogi żłobie #30/284  

Komunia – Cicha noc  #41/287 

Dziękczynienie- Mizerna, cicha #60/291 

Wyjście – Gdy się Chrystus rodzi #48/289 

#276- Bóg się rodzi 

#305 – Lulajże Jezuniu / oraz Benjamin - skrzypce 

#312 – Nie było miejsca dla Ciebie 

# 290 – Dzisiaj w Betlejem 

Dzień BN - Druga zbiórka na tacę przeznaczona  jest na emerytowanych księży (Villa Vianney). 
 

ANIOŁOWIE SIĘ RADUJĄ, POD NIEBIOSY WYŚPIEWUJĄ:  GLORIA, GLORIA, GLORIA IN EXELSIS DEO!                                                                                       

 

Drodzy Członkowie Polskiej Misji Katolickiej! 

Bóg, w Swojej odwiecznej Miłości do człowieka, po raz kolejny przypomina znak EMMANUELA.  

Pragnie, byśmy Go na nowo przyjęli do siebie tak, jak Maryja i Józef. Powtarza do każdego z nas 

przez Anioła Pocieszenia – „Nie bój się”! 

W Betlejemską Noc, kiedy będziecie dzielić się opłatkiem z Waszymi bliskimi wspomnijcie słowa 

wieszcza Cypriana Kamila Norwida: „Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny przy 

wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny 

najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.” 

Niech ogarnie Was uczucie radości, miłości i szczęścia rozlewając się obfitością łask, które niech 

Nowonarodzone Dziecię Boże wniesie w życie Wasze i Waszych Rodzin.  

Niech składany pokłon u żłóbka wprowadzi poczucie bezpieczeństwa i pokoju w Nowym  Roku 

2012 dając siłę realizacji Marzeń, o które warto walczyć; Radości, którymi warto się dzielić; 

Przyjaciół, z którymi warto być i Nadziei bez której nie da się żyć.  

Opromienionych miłością Bożej Dzieciny Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku,  

z całego serca życzą: 

                                                                                   Ksiądz Kazimierz Abrahamczyk S.V.D. 

                                                                                   Ksiądz Krzysztof Rusin 

                                                                                   Ksiądz Jacek Kowal 

 

Dzień Bożego Narodzenia 
Bezpośrednio po Mszy Św.  zapraszamy wszystkich do przykościelnej sali St. Jude na ciasto i kawę a także aby 

podzielić się tradycyjnym opłatkiem. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.                
 

Tradycyjna „Kolęda”czyli Wizyta Duszpasterska 
W tym przepięknym okresie Bożenarodzeniowym, wszystkich którzy pragną otworzyć drzwi swojego domu i zaprosić naszych 

księży na tradycyją w okresie świąt Bożego Narodzenia  „Koledę” prosimy o telefoniczne umówienie się bezpośrednio z ks. 

Kazimierzem, ks. Krzysztofem lub ks. Jackiem, telefony podane są powyżej.  
       

  

http://www.polskamisjakatolicka.org/


Śpiewanie Kolęd 

Dziękujemy serdecznie Państwu Eli i Andrzejowi Słomińskim za otworzenie drzwi swojego 

domu i zaproszenie na wspólne kolędowanie. Dzięki temu możemy kontynuować tę piękną 

polską tradycję spotykania się w naszych domach na śpiewanie kolęd.  Przypominamy, że 

spotkamy się tym razem w polski 2gi dzień świat BN, 26 grudnia, poniedziałek o godz. 15:00.  

Adres: 9385 Old Plantation Cov., Germantown, TN 38139, tel. 758-2408. Prosimy o 

przyniesienie deserow lub owoców na wspólny stół. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa ! 

 

Pożegnanie Starego i Powitanie Nowego Roku 2012  – 31 grudnia (sobota)  
Ksiądz Kazimierz zaprasza wszystkich chętnych do wspólnego spędzenia ostatniego wieczoru starego roku w Kościele St. John. 

O godz. 20:00 odprawiona będzie msza w j. polskim na pożegnanie roku 2011. Bezpośrednio po mszy spotkamy się w St. Jude 

hall na wspólnym biesiadowaniu, rozmowach, słuchaniu muzyki czy tez tańcach „dla każdego coś miłego”... O północy 

szampanem przywitamy nowy rok 2012. Prosimy o przniesienie dania na wspólny stół (B.O.B). Serdecznie zapraszamy !    

W niedzielę, 1go stycznia 2012 roku, o godz. 13:30, w kościele St. John odprawiona będzie pierwsza polska msza św. w 

nowym 2012 roku, - zapraszamy serdecznie wszystkich Państwa do uczestnictwa !  
 

Kochana Rodzino, Wspólnoto... 

Boże Narodzenie to święto rodzinne i pragniemy je przeżywać wśród najbliższych. Przepiękna i bogata tradycja w polskich 

domach – przekazywana z pokolenia na pokolenie – jest dziedzictwem chrześcijańskim i kulturowym, pieczołowicie 

pielęgnowanym w naszym życiu rodzinnym i społecznym. Każdego roku nie tylko dzieci, ale my wszyscy, z tęsknotą 

oczekujemy tego dnia, gdy obchodzimy pamiątkę przyjścia na świat Boga – MIŁOŚCI - w postaci małego Dzieciątka, w 

ramionach Matki i troskliwego Świętego Józefa. 

Każdego też roku – w ten jedyny, niepowtarzalny Wieczór Wigilijny – przywołujemy wszystkich nieobecnych z Rodziny  

i Przyjaciół rozproszonych po całym świecie, aby nikt nie czuł się osamotniony i zapomniany. Każda Wigilia jest inna, chociaż 

pozornie wszystko dokonuje się podobnie; ubywa Bliskich wśród nas, a przy stole zostaje tylko puste miejsce… 

W tym roku wiele rodzin nosi w sercu ból po stracie najbliższych. Przy wigilijnym stole jednoczymy się z nimi, bo każdy z nas 

dźwiga cząstkę tego bolesnego ciężaru. 

Pomagajmy budzić w sobie i wokół siebie nadzieję, pozwólmy ogarnąć się niepowtarzalnemu czarowi tego wigilijnego 

spotkania. W blasku jarzących się świec przy choince, z Opłatkiem w dłoniach, który od lat stał się symbolem jedności i 

wzajemnej życzliwości przekazujemy płynące z serca Życzenia… 
 

„Opłatek biały biorę do ręki z polskiego pola – czysty i święty                                                           

To owoc ziemi, co nam chleb rodzi, to dar od Ojca dla głodnych ludzi 

Dzisiaj w Wigilię wieczorną porą biorę Opłatek ze czcią i wiarą, 

Do wszystkich ludzi wyciągam ręce: weźcie Opłatek i moje serce. 

 

Bo ja dobrocią i świętym chlebem chcę się podzielić z każdym pod niebem. 

I w tę Wigilię tak bardzo pragnę, aby się Adwent skończył naprawdę 

Przyjdź Panie Jezu i już nie zwlekaj! Bądź Jezu z nami i już nie czekaj”. 

                                                                                              /autor nieznany/ 

Życzymy – 

- abyśmy łamiąc się Opłatkiem potrafili (chociaż to bardzo trudne) wszystko sobie wzajemnie przebaczyć; 

- aby w naszych sercach zapanował pokój; 

- abyśmy zawsze mogli się weselić z wigilijnych spotkań z najbliższymi i cieszyli się życzliwością ludzi; 

- abyśmy mimo bolesnych doświadczeń w kończącym się 2011 roku nie tracili nadziei. 

Niech każdy dzień w Nowym Roku 2012 – obfituje w twórcze działania pomnażające DOBRO i odkrywanie 

PRAWDY w nas i wokół nas. 

Abyśmy kolejne dni w nadchodzącym Nowym Roku przeżywali w zdrowiu, radości i pokoju. 

Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami i wigilijną bliskością – Polska Misja Katolicka 

 

 „Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę Miłą”… 

„Ojczyzna jest naszą matką, Polska jest matką szczególną, Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci! Jest 

matką, która wiele wycierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.” 

                                                      Jan Paweł II 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2012 roku 

Styczeń Luty Marzec Kwiecień 

1- Msza na powitanie 2012 

15- Msza Św. (j. polski) 

12-Msza Św. –(j. polski) 

 

11-Msza Św. –(j. polski) 

 

7- Święconka 

8- Wielkanoc 

 


