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Księża:      Kazimierz Abrahamczyk,           Robert Szczechura,                       
                      St. John Church, tel: (901) 743-4551          IC Church, tel:  (901) 435-5342              

 
  Intencje dzisiejszej Mszy Św.   

Msza św.  w Boże Narodzenie będzie odprawiona w poniższych intencjach:  

Za ŚP. za rodzinę Zofii Gruszczyńskiej - Tatę Piotra ,braci -Ryszarda i Jerzego Kuźmów oraz 

szczególnie w 6 rocznicę śmierci -Mamę Stanisławę Kuźma.  

Boże, Ty nam nakazałeś miłować wszystkich ludzi jak braci i siostry, także tych, których śmierć 

zabrała z tej ziemi. Wszyscy bowiem żyjemy w Tobie, wszyscy zjednoczymy się z Tobą w jednej 

wierze i miłości. Dopomóż nam, miłosierny Boże, zawsze dążyć ku temu zjednoczeniu.  Przez 

Chrystusa, Pana naszego. Amen.  

 
Pieśni na Pasterkę:                                  Pieśni na Boże Narodzenie: 

Wejście– Wśród nocnej ciszy # 341    Wejście– Pójdźmy wszyscy do stajenki  # 321 

Ofiarowanie– Mizerna cicha #309    Ofiarowanie– Dzisiaj w Betlejem #290 

Komunia – Gdy śliczna Panna  #293    Komunia – 1) skrzypce –Benjamin Hofman  

Dziękczynienie – Cicha Noc#280,                                                            2) Do szopy hej pasterze #285  

(2ga taca) Nie było miejsca#312                                    Dziękczynienie – Lulajże Jezuniu#305,  

Wyjście – Bóg się rodzi (zwrotka 1+4) #276   (2ga taca) W żłobie leży#336                                   

        Wyjście – Gdy sięChrystus rodzi #292 

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

 

Boże Narodzenie 

Boże Narodzenie jest czymś więcej niż tylko urokliwym blaskiem 

świec i urzekającymi jasełkami. Czymś więcej niż cudowną 

atmosferą Wigilii. Boże Narodzenie to nie tylko błoga cisza i 

zwiastowanie pokoju, lecz także skandal, zgorszenie. „Słowo stało 

się Ciałem” – dla starożytnych słuchaczy Ewangelii wiadomość ta 

była niesłychana, niewyobrażalna. Bóg w ludzkiej postaci – jak to 

możliwe? Ale i dziś wieść ta nie straciła – jeśli tylko zastanowimy 

się przez moment – nic ze swego prowokacyjnego charakteru. 

Słowo, urodzone w ubogiej stajni, stało się ciałem ze wszystkimi 

konsekwencjami. Stało się ciałem – to znaczy człowiekiem w jego 

pełnej ziemskiej egzystencji: potrzebującej, narażonej na zranienie, 

śmiertelnej. Nie ma w niej nic boskiego, a jednak Bóg w swej 

odwiecznej mądrości postanowił stać się człowiekiem. Dlaczego?  

Postąpił tak z miłości, człowiekowi też różne głupstwa zdarza się 

popełniać właśnie z miłości: „Bóg bowiem tak umiłował świat (tu 

zastąp słowem „mnie”), że wydał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, lecz miał 

życie wieczne” (Jn 3:16). Z miłości Bóg przyszedł na ten świat (tu zastąp słowem „do mnie”), licząc się ze 

wszystkimi i ostatecznymi konsekwencjami tego kroku. Ponieważ chciał by nasze życie było pełne światła, przyszedł 
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do naszej ciemności – do ogarniającego nas lęku, do przerażającej nas przemocy i do zatruwającej nasze życie 

nienawiści. 

Z chwilą Bożego Narodzenia nie wszystko, a wręcz niewiele zmieniło się na zawołanie na lepsze. Ale wszystko odtąd 

jest inne. W każdym miejscu na świecie odtąd żaden człowiek nie jest już sam. Niezależnie, dokąd idziemy czy 

musimy iść, Bóg, który stał się człowiekiem, zawsze idzie przed nami. Nie tylko jak betlejemska gwiazda wskazuje, 

ale jak przyjaciel wiedzie nas za rękę. 

A teraz my przejmujemy pałeczkę. Dawanie świadectwa światłu znaczy chronienie przed zgaśnięciem i 

przekazywanie dalej światła, aby ludzie dowiedzieli się i zrozumieli, że są dziećmi Bożymi. 

Narodzenie Boga nie zna czasu. Bóg wciąż, w każdej chwili, chce przychodzić na świat. Tu i teraz żyć. Gdy to 

zrozumiemy, to po Bożym Narodzeniu zauważymy, że faktycznie świętowaliśmy narodzenie Chrystusa.  

I wybierzemy się w drogę, aby przynieść mu nasze dary – nas samych i naszych najbliższych. 

Tego wszystkiego i obfitego błogosławieństwa Bożego Dzieciątka Wam z całego serca życzę. 

                                                                                                                        Ks. Kazimierz Abrahamczyk SVD 

 

Śpiewanie Kolęd 

Podobnie jak w latach ubiegłych  pragniemy kontynuować piękną tradycję śpiewania kolęd 

 w okresie światecznym.  Ponownie w tym roku,  Państwo Ela i Andrzej Słomińscy 

zapraszają wszystkich którzy lubią i śpiewają kolędy do swojego domu w sobotę, 29 grudnia 

o godz. 17:00.  

Adres : 9385 Old Plantation Cv., Germantown 38139,  tel: (901)758-2408 

Chętnych prosimy o przyniesienie lekkiego dania lub deseru na wspólny poczęstunek. 

 

Msza  Św. – Boże Narodzenie 

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

(Lamar Ave.) Po mszy spotkamy się w przykościelnej sali aby podzielić się świątecznym opatkiem 

oraz na wspólny poczęstunek. Prosimy o przyniesienie lekkiego dania, ciasta lub owoców na 

wspólny stół. Bardzo serdecznie Wszystkich Państwa zapraszamy !!! 

Msza św. Na Przywitanie Nowego Roku 

We wtorek, 1go stycznia, o godzinie 13:30 w kościele St. John (Lamar Ave.) odbędzie się msza 

św. w j. polskim na przywitanie Nowego Roku 2013. Nastepna comiesięczna msza w j. 

polskim – 13go stycznia (niedziela). 

 

Tradycyjna „Kolęda”czyli Wizyta Duszpasterska 
Święta Bożego Narodzenia to Święta pełne miłości, braterstwa i radości. Wśród chrześcijan wytwarzają one 

szczególną więź i poczucie wspólnoty przez przeżywanie prawdy o Wcieleniu Bożego Słowa i zstąpieniu Syna 

Bożego na ziemię. Klimat tych Świąt sprawia, że ludzie w tym okresie chcą być 

bliscy sobie, chcą ten czas przeżywać razem w rodzinie przy stole wigilijnym.  

Pięknym zwyczajem jest odwiedzanie w tych dniach świątecznych swoich 

krewnych, przyjaciół, a także ludzi samotnych. Na ulicach, w domach i na klatkach 

schodowych słychać śpiew kolędników, którzy wędrują od domu do domu z 

życzeniami. Nie dziwi więc nikogo w tym czasie widok kapłana, duszpasterza 

odwiedzającego domy swoich parafian.  W tym przepięknym okresie 

Bożenarodzeniowym, zachęcamy 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. Jackiem, lub z ks. 

Robertem telefony podane są powyżej.  
 

Lista Polskiej Misji Katolickiej 

Członkowstwo w Polskiej Misji Katolickiej nie jest obowiązkowe oraz nie wymagane, nie istnieją żadne składki 

członkowskie czy też wpisowe. Wszyscy zawsze są mile widziani na naszych mszach świętych czy też innych 

organizowanych uroczystościach.  Niemniej jednak czasami potrzebny nam jest kontakt z Państwem w celu 

przekazania koniecznych informacji.  Mamy dwie drogi wpisu poprzez internet lub tradycyjnie poprzez wypełnienie 

formularza. Zachęcamy Państwa do wpisu do PMK lub uzupełnienia wiadomości jeśli kontakt uległ zmianie (adres 

czy telefon). Dziekujemy Serdecznie ! 

tel:758-2408


 

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA 
Wigilia Bożego Narodzenia (wieczerza wigilijna, wieczór wigilijny, niekiedy także 

gwiazdka) (z łac. vigilia – czuwanie, straż) – w tradycji chrześcijańskiej dzień 

poprzedzający święto Bożego Narodzenia, kończący okres adwentu. Uroczystą 

kolację tego dnia przyjęło nazywać się również wigilią. Zwana ona jest też wilią, 

postnikiem, bożym obiadem, po staropolsku Godami, a na wschodzie kutią (od 

głównej potrawy). 

W kościele Zachodu Wigilia Bożego Narodzenia jest obchodzona 24 grudnia. W 

kościołach wschodnich: greckokatolickim i prawosławnym 6 stycznia (w związku z posługiwaniem się kalendarzem 

juliańskim), a w Kościele ormiańskim – 5 stycznia. 

Dzień wigilii Bożego Narodzenia bywał też przesuwany. Według tradycji ludowej (wciąż żywej np. na 

Kielecczyźnie), w latach gdy 24 grudnia wypada w niedzielę wigilia nie mogła być obchodzona, ponieważ niedziela 

nie przyjmuje postu. W takim przypadku wieczerzę wigilijną urządzano już w sobotę, a Boże Narodzenie świętowało 

się przez trzy dni. 

MODLITWA PRZY WIGILIJNYM STOLE 
Na stole nakrytym białym obrusem kładziemy Pismo Święte i opłatek oraz ustawiamy 

świecę (najlepiej Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom). Jedno miejsce przy stole 

pozostawiamy wolne jako znak pamięci o bliskich, którzy nie mogą razem z nami 

zasiąść do wigilii (np. o zmarłych z rodziny). Następnie cała rodzina i wszyscy 

zgromadzeni wokół stołu odmawiają modlitwę przed wieczerzą. 

Poprowadzić ją powinien ojciec rodziny albo dziadek czy osoba najstarsza z obecnych. 

Po odczytaniu Ewangelii o narodzeniu Jezusa następuje najważniejszy moment, to jest 

łamanie się opłatkiem, składanie sobie życzeń i przekazanie znaku pokoju. Wszyscy 

powinni też przeprosić się wzajemnie za uczynione zło. Wieczerzę wigilijną 

rozpoczynamy modlitwą. 

ZAWSZE WTEDY, JEST BOŻE NARODZENIE 

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się 

do swojego brata i wyciągasz 

do niego ręce, jest Boże 

Narodzenie. 

 

Zawsze, kiedy milkniesz, 

aby wysłuchać, jest 

Boże Narodzenie. 

Zawsze, kiedy rezygnujesz z 

zasad, które jak żelazna 

obręcz uciskają ludzi w ich 

samotności, jest Boże 

Narodzenie. 

 

Zawsze, kiedy dajesz 

odrobinę nadziei „więźniom”, 

tym, którzy są przytłoczeni 

ciężarem fizycznego, moralnego 

i duchowego ubóstwa, jest 

Boże Narodzenie. 

 

Zawsze, kiedy rozpoznajesz w 

pokorze, jak bardzo znikome 

są twoje możliwości i jak wielka 

jest twoja słabość, jest 

Boże Narodzenie. 

 



Zawsze, ilekroć pozwolisz 

by Bóg pokochał innych 

przez ciebie, 

Zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie. 
Matka Teresa z Kalkuty 

 

 

WIGILIJNE PRZYSŁOWIA 

 

Jeśli nie odlecą ptaszki do Michała, 

do Wigilii zima nie nastąpi trwała. 

 

Od Łucji do Wigilii patrz na dni o 

przyszłym roku powiedzą Ci. 

 

Święta Barbara po wodzie, 

Boże Narodzenie po lodzie. 

 

Życzenia !!! 

Najlepsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia 

oraz szczęśliwego i zdrowego Nowego Roku 2013, 

aby przyjście na świat Chrystusa przyniosło 

        ze sobą radość, pokój, nadzieję i miłość. 

                               Polska Misja Katolicka 

 

 
 

Msze Św. na nadchodzące miesiące  

 

Grudzień Styczeń Luty 

24- Pasterka 

25- Boże Narodzenie 

 

1 - Msza Św. (j. polski) 

13- Msza Św. (j. polski) 

10- Msza Św. (j. polski)-  

 


