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

 
  Intencje dzisiejszej Mszy Św.   

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w poniższych intencjach: 

 Za ŚP. Zofię Mucha - Mamę Bożeny Kucza – w 2gą rocznicę śmierci 

 Za ŚP. Mateusza Kozioł - Tatę Kazi Szymanek – w 20 rocznicę śmierci 

 Za ŚP. Marię Marczyk oraz Felicję Minko – Mamę i Babcię Krysi Zawada 

 

Boże, Tyś nam przykazał czcić ojca i matkę, zmiłuj się łaskawie nad duszami naszych  rodziców; pozwól nam oglądać 

ich w radości Twej wiekuistej światłości. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im 

świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.  

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

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

Ofiarowanie– Spuśćcie nam ziemskie niwy # 260  II – Z listu św. Pawła Apost. 15:4-9  

Komunia – Marana tha  # 240     Psalm: Ps. 72,1–2,7–8,12–13,17  

Dziękczynienie- – „Otwórz me oczy”                                    Ewangelia: Wg. Św. Mateusza  3:1-12 

Wyjście – Czekam na Ciebie # 235   

Druga Niedziela Adwentu, Rok A 
W tym świętym czasie oczekiwania wyglądamy przyjścia Jezusa. A Jego 

przyjście jest już bliższe niż wczoraj, czy tydzień temu. „Oto Pan przyjdzie, by 

zbawić narody”, a przyjdzie na pewno, nawet się nie obejrzymy, a On stanie 

pośród nas. „I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się Odrośl z jego 

korzenia”. Różdżka, czyli Jezus; z pnia Jessego, czyli pokolenie Dawida. 

„Owego dnia to się stanie: korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do 

niego ludy przyjdą z modlitwą i sławne będzie miejsce jego spoczynku”. 

Jezus jest coraz bliżej. A jak z naszym przygotowaniem? Czy oprawa 

świąteczna nie jest ważniejsza niż sama treść? Z przyjściem Jezusa wiąże się 

głęboki pokój i miłość. „Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie”. On będzie 

sądził sprawiedliwie, przede wszystkim zatroszczy się o ludzi ubogich, 

zabłąkanych, samotnych, cierpiących, płaczących. „Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, aż księżyc nie 

zgaśnie”. Gdy przyjdzie Jezus, wyzwoli biedaka, ubogiego, zmiłuje się nad nimi, „nędzarza ocali od śmierci”. 

Pan Jezus jest blisko, niebawem zapuka do drzwi naszego serca. Czy otworzysz się na ten głęboki pokój Jego miłości? On 

przyjdzie, aby nas zabrać. Otwórz Mu, gdy zapuka i nie każ mu czekać. Nie można pozwolić czekać Miłości...  
                       Ks. Piotr 

Oczekiwanie        (Irena) 

Przed Pierwszą Niedzielą Adwentu 

Po Andrzeju                                                                                                     

znów nadejdzie czas, gdy każesz czekać 

na Swiatło i Głos, każdy inaczej 

siedzi chodzi stoi, zamyśla się 

przybliża i oddala...tylko staruszki 

wycierając kolana w ławce kościoła 

zapatrzone w Ciebie - 

Hostio Biała, Boże 

one nie zapomniały                                                                       -Jan Chrzciciel- 

że czekać to się modlić...                                                          «Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie» 
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I znowu mnie zaskoczyli ! 
Z całego serca bardzo dziekuję Wszystkim , bez wyjątku, nie mogę wymienić imion 

ponieważ nie chciałabym nikogo pominąć...wszystkim  którzy przyczynili się do 

przygotowania niespodzianki urodzinowej dla mnie z okazji mojej okrągłej rocznicy 

urodzin. Zrobiliście mi ogromną przyjemnść, za co z całego serca Dziekuje !!!   
                                                                                  Zofia Schmidt 

 

Sprzątanie obejścia Kościoła Św . Jana 
Ksiądz Kazimierz zachęca wszystkich którzy zechcieliby pomóc w sprzątaniu obejścia Kościoła Św. 

Jana  (grabienie liści i zbieranie śmieci), w dniu 15 grudnia (sobota) od godz. 9tej rano.  W razie 

deszczu sprzątanie przesunięte będzie na tydzień później, 22go.  

Zapraszamy chętnych do pomocy ! 

 

Opłatek Wigilijny 
Aby polska tracycja została podtrzymana, jak co roku można zakupić opłatek, tutaj na 

miejscu w Memphis, 1koperta (3 szt.), w cenie $2. Prosimy o kontakt z Zofią Schmidt (372-5794).  

 

Spowiedź św. w Grudniu 
W Katedrze (Central Ave.) 10go grudnia (wtorek) od godz. 19:00 będzie możliwość przystąpienia do 

spowiedzi świetej przed swiętami Bożego Narodzenia. 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. 

 

 Msza  Św. – Boże Narodzenie oraz Opłatek 

Msza Św. w Boże Narodzenie, 25 grudnia, odbędzie się ogodz. 13:00 w kościele St. John (Lamar Ave.) Po 

mszy spotkamy się w przykościelnej sali aby podzielić się świątecznym tradycyjnym opatkiem oraz na wspólny 

poczęstunek. Prosimy o przyniesienie lekkiego dania lub ciasta lub owoców na wspólny stół. Bardzo serdecznie 

Wszystkich Państwa zapraszamy !!! 

 
Odpust w Kościele Św. Jana oraz Śpiewanie Kolęd 

Podobnie jak w latach ubiegłych  ks. Kazimierz zaprasza wszystkich do uczestnictwa  w 

odpuście kościoła St. John który przypada na 27 grudnia w piątek. Msza św. odbędzie 

się o godz. 18:00, a bezpośrednio potem Ks. Kazimierz zaprasza do St. Jude hall na 

testowanie tradycyjnie poświeconego w tym dniu wina.  

Pragniemy podtrzymać i kontynuować piękną tradycję śpiewania kolęd polskich w 

okresie światecznym. Dlatego tez zaraz po obchodach odpustowych w St. Jude Hall, 

zapraszamy wszystkich  którzy lubią i śpiewają kolędy do St. Jude Hall na wspólne 

kolędowanie. Dokładniejsze informacje w następnym biuletynie. 

 

Msza św. na Przywitanie Nowego Roku 2014 

Pierwsza msza św. w języku polskim w nowym 2014 roku zostanie odprawiona w niedzielę, 12go stycznia, o 

godzinie 13:30 – serdecznie zapraszamy. 

Św. Mikołaj 
Wszystkich naszych  milusińskich zapraszamy bezpośrednio po mszy św. na  spotkanie ze 

Świętym Mikołajem. Przy tej okazji przypominamy rodzicom dzieci o konieczności  wpisania 

na listę Polskiej Misji Katolickiej (porzez internet lub poprzez wypisanie formy którą można 

znaleźć na stojaku w kościele),  aby żadne dziecko nie zostało pominięte w tęj przepięknej 

tradycyjnej uroczystości.  

 
 

 Kącik Finansowy 

Ofiara na tacę zebrana na mszy w listopadzie wynosiła $310.  Comiesięczna opłata za kościół wynosi $100.  

Bardzo wszystkim serdecznie dziękujemy za obecność oraz wsparcie finansowe, Bóg zapłać ! 

 



Obchody Święta Matki Boskiej z Guadalupe 

Ks. Kazimierz zaprasza wszystkich chętnych dnia 11 grudnia o godz. 18:00 do 

uczestnictwa we mszy świetej dla uczczenia Matki Boskiej  z Guadalupe. Barwna grupa 

Gwatemalczyków z parafii Sw. Jana będzie aktywnie uczestniczyla w obsadzie graficznej 

mszy i pochodu przed jej rozpoczeciem. Zapraszamy chętnych !!! 

 

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). Dziękujemy Serdecznie ! 

 

Pomoc w działalności kościelnej PMK 

Zachęcamy Państwa do zgłaszania swojej bezinteresownej pomocy do wszelkiej działalności 

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 lub ks. Roberta. 

 

Msze Św. na nadchodzące miesiące  

Grudzień Styczeń Luty 

8- Msza Sw.& Mikołaj 

25- Boże Narodzenie 

27 – Odpust St. John Church 

 

12- Msza Św. (j. polski) 9- Msza Św. (j. polski)-  

Adwent 

Słowo Adwent pochodzi od łacińskiego słowa “adventus”, czyli “przyjście, przybycie, 

nadejście”. W starożytnym Rzymie słowem “adventus” nazywano oficjalny przyjazd, 

odwiedziny dygnitarza państwowego po objęciu urzędu czy też coroczne przybywanie 

bóstwa do świątyni. Dla nas chrześcijan “adventus” oznacza czas przygotowujący 

nas do uczczenia narodzin Jezusa w Betlejem. To również nasze przygotowanie do 

powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię. 

Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny i obejmuje 4 kolejne niedziele. Rozpoczyna 

się między 27 listopada a 3 grudnia, kończąc się w dzień Bożego Narodzenia. W tym czasie nie zdobimy ołtarzy i 

świątyń kwiatami, szaty liturgiczne mają kolor fioletowy – kolor pokutny, nie śpiewamy “Chwała na wysokości Bogu”. 

Codziennie przez okres Adwentu odprawiane są Msze św. ku czci Maryi, w czasie, których pali się świeca roratnia, 

symbol Najświętszej Maryi Panny (słowo Roraty pochodzi od słów pieśni na wejście - “rorate coeli…”). 

Pierwsze ślady istnienia Adwentu pochodzą z Galii i Hiszpanii z IV wieku. Adwent trwał wówczas 3 tygodnie. Łączył 

się z postem pokarmowym i praktykami ascetycznymi. Rzym wprowadził do liturgii Adwent w VI wieku, łagodząc jego 

charakter pokutny i akceptując liturgiczne przygotowanie do uroczystości Bożego Narodzenia. Naszymi przewodnikami 

po Adwencie są: Izajasz, Jan Chrzciciel i Maryja. 

Wymownym symbolem Adwentu jest wieniec i świeca adwentowa. Światło wskazuje 

drogę, rozprasza ciemności, usuwa lęk i stwarza poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty. 

Światło jest znakiem obecności Chrystusa “Światłości Świata”. Światło czterech 

kolejnych świec adwentowych ma nas doprowadzić stopniowe do prawdziwego 

“Światła” wschodzącego w Boże Narodzenie. Zielone gałązki są symbolem nadziei, 

zwyciężającej śmierć. Wieniec adwentowy ma nam przypominać o radosnym czasie 

przygotowania adwentowego do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. 

http://polskakatolicka.files.wordpress.com/2013/12/candleani.gif
http://polskakatolicka.files.wordpress.com/2013/12/2013112346advent-wreath-11aaaa.jpg
http://polskakatolicka.wordpress.com/2013/12/01/adwent/


Adwent to również czas przygotowania świątecznych niespodzianek dla najbliższych. To czas przygotowania naszych 

serc na przyjście Dzieciątka Jezus przez rekolekcje. 

Czas Adwentu, to czekanie na przyjście. Każdy z nas ulega pokusie zamknięcia się w świecie własnych spraw. O 

tyle rzeczy trzeba się martwić, świat biegnie do przodu, wszystkie siły skupiamy na tym, by nie wypaść z obiegu, by 

nie przegrać wyścigu. Adwent każe nam się zatrzymać. Ktoś nadchodzi. Ktoś bardzo chce się z nami spotkać. 
Czas Adwentu, to okres przygotowania i radosnego oczekiwania na święta 

Bożego Narodzenia. Adwent jest jednocześnie początkiem nowego roku 

liturgicznego w Kościele Katolickim. Adwent kieruje myśli wiernych ku 

oczekiwaniu na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów. Dlatego też 

Adwent jest okresem rekolekcji, skupienia i pokuty, a jednocześnie radosnego 

oczekiwania świąt Bożego Narodzenia. Jest taki czas w życiu, kiedy towarzyszy 

nam prorocki sposób postrzegania rzeczywistości zbawienia. I oto właśnie 

dzisiaj Kościół poddaje nam pod refleksję teksty proroka Izajasza. To nasz 

kolejny Adwent. Czuwajmy, aby nie stracić okazji do spotkania z Panem. Ileż to 

razy wołamy do Boga w jakiejś konkretnej sprawie! Chcemy, by nie tylko 

usłyszał nasze słowa, ale by spełnił nasze prośby. Czy jest w tym coś dziwnego? 

Wszak jesteśmy Jego dziećmi i doskonale znamy słowa „proście, a otrzymacie, 

pukajcie, a otworzą wam…”. I oto na początku Adwentu znów „uderzamy” w 

bramy Niebios. Pomaga nam w tym Izajasz, patron czasu oczekiwania na 

przyjście Mesjasza. Jego wołanie jest przejmujące, bo jest zarazem prośbą o 

zmiłowanie, a więc o to, czego i my też potrzebujemy. Dlatego wsłuchujemy się 

w podpowiedzi Patrona Adwentu i Apostołów, Ojców Kościoła, Świętych, 

naszych patronów, podejmując adwentowe czuwanie. Wszak Pan ma nas zastać 

czuwającymi. W Adwencie powinniśmy być radośni, bo przecież Pan jest blisko. Oczekując kogoś, kogo bardzo 

kochamy, jesteśmy niezwykle radośni, pełni dynamizmu. Właśnie radość pomaga rozwinąć we właściwym kierunku 

nasze życie wewnętrzne i dobre relacje z bliźnimi. 

Czas Adwentu wiąże się z wieloma pięknymi zwyczajami pielęgnowanymi przez naszych praojców z wielką 

pieczołowitością. Na zwyczaje adwentowe w Polsce wpłynęły szczególnie praktyki benedyktynów i cystersów. Do 

tradycji wyłącznie polskich należy Msza Święta wotywna odprawiana przed świtem, zwana Roratami. Jest to Msza 

Święta ku czci Najświętszej Maryi Panny, odprawiana przez cały adwent w dni powszednie. Nazwa ta pochodzi od 

słów pieśni na wejście: „Rorate caeli desuper” - „Spuśćcie rosę niebiosa”. Najstarsze ślady odprawianej w Polsce 

Mszy Świętej roratniej sięgają XII w. W wieku XVI roraty były już znane w całej Polsce. Podczas nich zapala się 

świecę roratnią, która symbolizuje Najświętszą Maryję Pannę, niosącą ludziom Światłość prawdziwą - Chrystusa. 

Biała lub niebieska wstążka na owej świecy mówi o Niepokalanym Poczęciu NMP. Zwyczaj jej umieszczania sięga 

czasów księcia Bolesława Wstydliwego (1126-1279). Na początku Adwentu przed ołtarzem katedry stawali 

przedstawiciele wszystkich stanów z zapalonymi świecami, powtarzając słowa: „Jestem gotów na sąd Boży”. 
Bogatą symbolikę posiadają adwentowe świece i lampiony. Wyrażają one radość, ponieważ światło jest znakiem 

Chrystusa, zapowiadanego przez proroków jako światłość (Iz 49, 6). Świeca jest także symbolem życia chrześcijanina, 

gotowego na spotkanie z Jezusem. Zachował się także piękny zwyczaj chodzenia do kościoła na Msze Święte roratnie z 

zapalonymi lampionami, które rozjaśniają ciemności długich grudniowych nocy. Z Adwentem związany jest - ostatnio 

zapomniany - zwyczaj przygotowywania wieńca adwentowego. Od kilku lat są czynione starania, by przywrócić polskiej 

tradycji ten obyczaj z początku XX wieku. W Kościele katolickim miał on przypominać wiernym o zbliżających się 

świętach Bożego Narodzenia. Zwyczaj ten jednak przetrwał do dziś tylko w niektórych krajach katolickich. Igliwie 

symbolizuje świąteczną choinkę. Cztery świeczki oznaczają cztery tygodnie Adwentu. W domu przez kolejne niedziele 

zapala się najpierw jedną, potem dwie, trzy, a wreszcie wszystkie cztery świece. 

Cała rodzina gromadząc się w niedzielny wieczór przy wspólnej modlitwie zapala kolejne świece jako znak 

czuwania i gotowości na przyjście Jezusa, rozmyślając jednocześnie o narodzinach Jezusa oraz o zbliżającym się 

Nowym Roku. Tradycja tworzenia wieńca adwentowego pochodzi z Niemiec i znana jest w Polsce od ponad 160 lat. 

Wieniec adwentowy posiada bogatą symbolikę: światło, zieleń i krąg, które oznaczają wspólnotę oczekującą w 

miłości i radości na przyjście Pana. W Wigilię Bożego Narodzenia 4 palące się świece oznajmiają przyjście Jezusa, 

który jest światłością świata. 
 

                        Zobacz – adwentowe płoną 

                        dla Ciebie lampiony. 

                        Przyjdź więc Panie Jezu  

                        i bądź uwielbiony! 


