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Intencje dzisiejszej Mszy Św. 

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencjach: 

1) Za Rodziców Urszuli Bis: ŚP. – Lucynę i Edwarda Durko  

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.  

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

2) Za Stefanię Nikodymczuk, Mamę Joli, żeby wszystkie urodzinowe życzenia się spełniły ! 

 
 

 

Pieśni na dziś (#w Abba Ojcze):                                 Czytania na dziś: 

Wejście – Przystąpmy do szopy #324            I- Z Księgi Proroka Izajasza   42:1-4:6-7   

Ofiarowanie – O gwiazdo betlejemska #315            II – Z Dziejów Apostolskich  10:34-38   

Komunia – Gdy śliczna Panna #293                        Psalm: 28(29) 1-2, 3ac-4, 3b i 9b-10  

Dziękczynienie– Wesołą nowinę #339            Ewangelia: Wg. Św. Łukasza   3:15-16, 21-22               

Wyjście – Mędrcy świata #307 

Niedziela Chrztu Pańskiego 

W dniu swojego chrztu Jezus został przedstawiony przez swojego Ojca jako 

Syn posłany dla dokonania dzieła zbawienia. Misję Chrystusa potwierdza 

swym świadectwem Bóg. Zamknięte przez grzech Adama niebiosa 

otwierają się, na Jezusa zstępuje Duch Święty. Z nieba daje się słyszeć 

jednoznaczny głos:   Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam 

upodobanie. 

Od uroczystego aktu chrztu Chrystus rozpoczął swoją misję nauczycielską, 

którą św. Piotr, przygotowując do przyjęcia chrztu rodzinę rzymskiego 

urzędnika Korneliusza, opisał w następujących słowach: „Znacie sprawę 

Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. 

Przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod 

władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim” (Dz 10, 38). Jezus miał wtedy 

trzydzieści lat, gdyż dopiero od tego wieku zwyczaj żydowski pozwalał 

występować publicznie przed ludem i nauczać. Uważano, że od trzydziestu 

lat rozpoczyna się pełnia dojrzałości męskiej. Mówimy o mężczyznach, 

gdyż kobiety nigdy nie miały prawa zabierać głosu publicznie. 

W tym wydarzeniu mamy też pierwsze w historii świata pojawienie się w 

postaci widzialnej całej Trójcy Świętej: Bóg Ojciec przemawia, Syn Boży 

jest w postaci ludzkiej, a Duch Święty pojawia się nad Nim w postaci 

gołębicy (epifania trynitarna). Św. Jan Apostoł podaje nam miejsce, gdzie 

miał być Pan Jezus ochrzczony: „Działo się to w Betanii po drugiej stronie 

Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu” (J 1, 28). Jako dawną Betanię 

Zajordańską (była bowiem także Betania Przedjordańska ok. 3 km od 

Jerozolimy, gdzie mieszkał Łazarz z Marią i Martą) wskazuje się dzisiejsze Chirbet el Medesz, gdzie znajduje 
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się potok, wpływający do Jordanu, mający wodę nawet w upalne lata. Tu według 

biblistów miał się ukrywać kiedyś Eliasz. Tu osiemset lat po nim miał wystąpić Jan 

Chrzciciel. W pobliżu Jordan jest bardzo płytki, tak że tędy właśnie prowadził 

szlak ze wschodu na zachód. Wykorzystał tę dogodną sytuację brodu św. Jan, aby 

zwiastować Mesjasza i przygotować na Jego przyjście serca ludzkie. Rytualne 

obmywania były znane w starożytności u wielu ludów. Był to zewnętrzny znak 

wewnętrznej odmiany, żalu za popełnione grzechy i gotowości zadośćuczynienia 

za nie. Był to krzyk tęsknoty duszy, aby Bóg w swoim miłosierdziu oczyścił ją z 

win, jak woda oczyszcza ciało z brudu zewnętrznego, materialnego. W Babilonii 

istniało święte miasto Eridu, dokąd spieszyły tłumy aby się obmyć. W kulcie 

syryjskiego bóstwa Jannesa były sakralne oczyszczenia w wodzie i ogniu. W egipskiej Księdze Umarłych 

spotykamy najstarszy opis rytualnego obmycia niemowląt nowo narodzonych. Panowało więc już wtedy 

przekonanie, że człowiek rodzi się w jakiejś winie, którą trzeba obmyć. W świątyni w Der-el-Bahri można do 

dnia dzisiejszego oglądać plastycznie przedstawioną scenę rytualnych obmyć. Rytuał oczyszczenia jest nadto 

znany w kulcie Demetry, Cybeli, Attisa i Mitry. Zachowany jest on powszechnie do dnia dzisiejszego w 

Indiach, gdzie do miasta świętego Benares udają się w celach rytualnych kąpieli w Gangesie miliony wiernych 

bramińskich. 

Święto Chrztu Pańskiego z jednej strony objawia nam Jezusa jako umiłowanego Syna Bożego, posłanego przez 

Ojca w mocy Ducha Świętego dla zbawienia człowieka, z drugiej zaś strony kieruje uwagę na rzeczywistość 

naszego chrztu. W tym sakramencie bowiem doświadczamy mocy zbawczej Chrystusa, która wyzwala z 

niewoli grzechów. Zostajemy także napełnieni Duchem Świętym i w ten sposób każdy z nas staje się 

umiłowanym dzieckiem Bożym. Kościół obchodzi w ten sposób święto narodzin milionów swoich dzieci, 

którym dała nowe, Boże życie woda Chrztu świętego. Istnieje nakaz liturgiczny, aby w Wielką Sobotę wystroić 

chrzcielnicę i pokazać ludowi jako kołyskę jego narodzin dla nieba. Z tej okazji kapłan dokonuje wtedy 

uroczystego poświęcenia na oczach ludu wody chrzcielnej. Tego dnia powinno się udzielać chrztu wszystkim 

katechumenom, którzy w czasie wielkanocnym mają otrzymać Chrzest święty. Temu służy również publiczne 

odnowienie obietnic Chrztu świętego wszystkich wiernych, zebranych w kościele. 

Wraz ze świętem Chrztu Chrystusa kończy się liturgicznie okres Bożego Narodzenia. W 

Polsce jednak jest dawny zwyczaj kończenia tego czasu świętem Ofiarowania Pańskiego 

(Matki Bożej Gromnicznej) 2 lutego. Dlatego do tego czasu można zachować szopkę w 

kościele i śpiewać kolędy. 

Specjalne Życzenia Urodzinowe dla Mamy !!! 

W dniu urodzin Twych kochana, życzę szczęścia pod dostatkiem. Aby troski i kłopoty, 

odpłynęły gdzieś ukradkiem. Słońce niech Ci zawsze świeci, a na twarzy uśmiech gości. I by nigdy Ci nie 

brakło - marzeń, wiary i miłości. Życzy córka Jola z mężem Tomaszem. 

 

Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na Pasterce wynosiła $481, w dniu Bożego Narodzenia $307, na mszy 1go stycznia $169. 

Wydatki: Paczki na Mikołaja $400,  za kościół zapłacono $300.  Dla wszystkich ofiarodawców - Bóg Zapłać!  

Pomoc w działalności kościelnej PMK 

Zachęcamy Państwa do zgłaszania swojej bezinteresownej pomocy do wszelkiej działalmości 

naszego polskiego kościoła - PMK. Potrzebujemy chętnych do zbiorowego śpiewu, zbierania tacy, 

czytań eucharystycznych, ministrantów oraz pomocy w zachrystii. Pamietajmy, talent który 

posiadamy pochodzi od Boga i Jemu należy się chwała za to w pracy, modlitwie i pieśni. 

Prosimy o zgłoszenia do Zofii Schmidt lub do księży Kazimierza, ks. Roberta lub ks. Jacka. 

Dary Eucharystyczne 

Prosimy aby osoby, które zamówiły intencje Mszy św. przyniosły dary eucharystyczne do ołtarza. Prosimy 

jednocześnie aby wspomniane osoby skontaktowały się zawsze przed Mszą św. z paniami Ulą Bis lub Bożeną 

Kucza aby uzgodnić szczegóły. Dziękujemy ! 



Odwiedziny Kolędowe „Kolęda” 

Każdy, kto pragnie poświęcenia domu (mieszkania) w Nowym Roku przez kapłana oraz odwiedzin domowych, 

tradycyjnej „kolędy” proszony jest indywidualne skontaktowanie sie telefoniczne z jednym z naszych księży. 

K + M + B + 2013 
tzn: CHRISTUS + MANSIONEM + BENEDICAT + 2013 

(Niech) Chrystus + Mieszkanie + Błogosławi + 2013 

lub: KACPER + MELCHIOR + BALTAZAR + 2013 
Od XVIII wieku upowszechnił się zwyczaj święcenia w 

uroczystość Trzech Króli kredy, którą na drzwiach wejściowych 

pisano litery: C+M+B oraz datę bieżącego roku. Odczytywano te 

litery jako inicjały imion Mędrców: Kacper, Melchior, Baltazar lub 

jako początkowe litery łacińskiej inskrypcji: „Christus mansionem 

benedicat” (Niech Chrystus błogosławi temu domowi) albo 

„Christus multorum benefactor” (Chrystus dobroczyńcą wielu). 

Pojawiło się wiele pięknych legend o Trzech (lub więcej) Królach.  

Co to jest kolęda? 

Bynajmniej nie mam zamiaru definiować rozbrzmiewających w okolicach Bożego Narodzenia religijnych 

pieśni, które na stałe wpisały się nie tylko w kościelną liturgię, ale są śpiewane również w naszych domach, 

szczególnie podczas wieczerzy wigilijnej. Mam na myśli duszpasterską wizytę kolędową. W polskich realiach 

ma ona miejsce tuż przed i zaraz po 25 grudnia. Niekiedy trwa nawet do początków Wielkiego Postu. Po co 

zatem owe kapłańskie nawiedzanie domów wiernych w parafii? Ze ściśle formalnego punktu widzenia można 

odwołać się do Kodeksu Prawa Kanonicznego, gdzie w kanonie 529 paragraf 1 czytamy: „Pragnąc dobrze 

wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien 

zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza w niepokojach i smutku, oraz 

umacniając ich w Panu, jak również – jeżeli w czymś nie domagają – roztropnie ich korygując”.  

Tyle prawo. Tak naprawdę jednak każdy kapłan reprezentuje samego Jezusa 

Chrystusa. Dlatego też odwiedzając podczas kolędy powierzonych mu ludzi, 

przychodzi właśnie w Jego imieniu i niejako w Jego zastępstwie. Czytelnym tego 

znakiem są słowa kreślone kredą poświęconą w dzień Objawienia Pańskiego na 

drzwiach domów: K+M+B. Litery te nie są tylko popularnie rozumianymi 

inicjałami imion legendarnych Królów (Kacper, Melchior, Baltazar), którzy złożyli 

pokłon Dziecięciu Jezus, lecz tak naprawdę są wołaniem o Boże błogosławieństwo 

dla danego domostwa zgodnie z łacińską formułą: „Christus mansionem benedicat” 

– Niech Chrystus błogosławi mieszkanie (pierwszą literę C zastąpiono z czasem spółgłoską K). Ów zwyczaj 

zatem nie jest jakimś nic nieznaczącym gestem, ale zaproszeniem nowo narodzonego Pana chrześcijańska. 

Wizyta kolędowa gromadzi wszystkich domowników, stwarzając okazję przede wszystkim do wspólnej 

modlitwy. Sprzyja jej m.in. stół nakryty białym obrusem, krzyż, zapalone świece, Pismo Święte i woda 

święcona. Mało tego. Podczas kolędy duszpasterz ma niepowtarzalną możliwość spotkania się z parafianami 

niejako na ich gruncie, bo przecież w ich własnym domu. Dzięki temu może lepiej poznać powierzonych mu 

ludzi i przełamać anonimowość. Rozmowy, do których dochodzi z racji odwiedzin księdza, są jedyne w swoim 

rodzaju. Chyba bardziej szczere niż w kancelarii. Kapłan poznaje też uwarunkowania życiowe parafian.  

     /ks. Jacek Molka/ 

 

International Blues Challenge – Informacja przekazana przez PAS 

Drodzy Państwo, -Na początek życzę wszystkim wspaniałego, szczęśliwego Nowego Roku! 

Na pewno wiele osób pamięta polski zespół bluesowy Kajetana Drozda, który uczestniczył w 

International Blues Challenge w Memphis w ostatnich dwóch latach. 

Z przyjemnością zawiadamiam, że w tym roku będziemy gościć w naszym mieście inną znaną 

polską grupę Nocna Zmaina Bluesa (www.blues.ofek.pl). 

Muzycy ci chcieliby zaraz po festiwalu, t.j. w niedzielę 3 lutego zagrać koncert w prezencie dla 

http://www.blues.ofek.pl/


Polaków mieszkających w Memphis i okolicach.  Planowane miejsce występu – to sala przyjęć przy Kościele St. 

John (u ks. Kazimierza).  Czas koncertu jest jeszcze do ustalenia tak jak i inne szczegóły (dobrowolna donacja dla 

zespołu, przyniesienie dań na wspólny stół itp.).  

To czy koncert się odbędzie czy nie zależy teraz od ilości zainteresowanych osób i od tego czy muzycy będą 

mogil opóźnić swój wylot z Memphis do 4 lutego. Więcej szczegółów i dalsze informacje n.t. tej imprezy 

wyślemy po wyjaśnieniu powyższych niepewności. Prosimy bardzo osoby zainterestowane o wysłanie e-mail to 

J. Dutkiewicz jkdutkiewicz@gmail.com , że „tak, jestem zainteresowana(y)”. 

Serdecznie pozdrawiam, Jacek K. Dutkiewicz (Przewodniczący PAS)       

                                                                           

                                                                            

Karnawałowa zabawa - „Polka Dance” 

Wszystkich zainteresowanych tańcem i tradycyjną zabawą karnawałową z dużym 

akcentem “Polki” zapraszamy w sobotę, 26 stycznia o godz. 18:00 do sali 

Madonna Hall, w kościele St. Ann w Bartlett.  

Zabawa ta jest organizowana jest przez polskich członków parafii St. Ann. 

Zachęcamy wszystkich Polaków do wsparcia tej inicjatywy i wzięcia udziału.  

Zapraszamy na polskie jedzenie w stylu “buffet” (polska kiełbasa, kapusta i 

więcej….) oraz tradycyjną muzykę przygotowaną przez doświadczonego DJ. 

Bilety można zakupić w biurze kościoła St. Ann w cenie - $15 od osoby, (tel.  

373-6011), jak również od Zofii Schmidt (tel. 372-5794). 

Serdecznie Zapraszamy !!!!!! 

 

 

Podziękowanie i życzenia  
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się w roku 2012 do tego, że możemy się razem wspólnie 

spotkać na msze Świętą i modlitwę w ojczystym języku,- składamy serdeczne 

podziękowania. Za prace w upiększeniu i dekoracji kościoła, za 

przygotowanie eucharystii, śpiew, za wsparcie finansowe, za to wszystko 

Bardzo Serdecznie Dziękujemy !!!!  

Dziękujemy za każdą ofiarę; oraz za prace przy remoncie Sali St. Jude, za 

prace które tak chętnie podejmowaliście. Serdecznie dziękujemy za Wasz 

ogromy wysiłek. I pokornie prosimy o dalsze wsparcie.  

WSZYSTKIM, którzy w jakikolwiek sposób pomagają: modlitwą, pracą, 

ofiarami mówimy Bóg Zapłać! 

W Nowym 2013 roku – życzymy WszystkimDużo, Dużo Zdrowia, wszelkiej 

pomyślności, radości oraz spełnienia Waszych najskrytszych pragnień !!! 

                                                Polska Misja Katolicka   

  

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2013 roku 

 

Luty Marzec Kwiecień  

10- Msza  Św. (w j. polskim) 

 

10- Msza  Św. (w j. polskim) 

30-Święconka 

31- Wielkanoc 

14- Msza  Św. (w j. polskim) 
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