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Intencje dzisiejszej Mszy św. 

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencji: 

- ŚP. Stanisława Milczka – 

Taty Jurka Milczka. 

 

Boże, Tyś nam przykazał czcić ojca i 

matkę, zmiłuj się łaskawie nad duszą 

mojego taty i odpuść mu grzechy; 

pozwól mi  oglądać jego w  radości 

Twej wiekuistej światłości. Spraw, 

prosimy Cię, Panie, aby dusza 

Twojego sługi Stanisława otrzymała  

przebaczenie  i  wieczny odpoczynek 

Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Amen. 

 

 

 
 

     Jezus także przyjął chrzest…  

„Chrzest – dar Boga, umiłowanie człowieka” 
 

 

„A gdy się modlił, otworzyło się niebo i 

Duch Święty zstąpił na Niego w postaci 

cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał 

się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany,  

w Tobie mam upodobanie.” 

Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze):  

Wejście: Anioł Pasterzom mówił # 272 

Ofiarowanie: Gdy się Chrystus rodzi #292  

Komunia: Wesołą nowinę #339, 

Tryumfy Króla Niebieskiego #330  

Dziękczynienie: Bóg się rodzi # 276 

Wyjście: Com przyrzekł Bogu #515 

 
 

Czytania na dziś: 

I - Z I Księgi proroka Izajasza  (42:1-4.6-7) 

II - Czytanie z dziejów Apostolskich (10:34-38) 

Psalm: Ps 29,1-2,3ac-4,3b i 9b-10 

REFREN: Pan ześle pokój swojemu ludowi 

Ewangelia: Według Św. Łukasza (Łk 3:15-

16.21-22) 

 

http://www.polishcatholicmission.org/


      Kiedy sami zostaliśmy ochrzczeni, tego nie pamiętamy w większości. Byliśmy mali i wtedy przyznać to szczerze 

niewiele nas to obchodziło. Później z biegiem czasu zaczęliśmy się przekonywać, co to znaczy być chrześcijaninem 

i wierzyć w Jezusa. Chociaż niektórzy do dzisiaj tego nie wiedzą. Od jakiegoś czasu Kościół udziela sakramentu 

chrztu dzieciom. Słyszymy często, że niektórzy mają co do tego pewne wątpliwości. Przecież dziecko mogłoby 

samo zdecydować kiedy dorośnie. 

 

     Będąc sami dziećmi nie mogliśmy podjąć decyzję czy chcemy przynależeć do Boga czy nie. Zrobili to za nas 

rodzice. Zaświadczyli i więcej wzięli na siebie odpowiedzialność, że swoim życiem będą nam Boga pokazywać. 

 

     Jeżeli wiara w Jezusa Chrystusa jest dla chrześcijanina czymś szczególnym, jeżeli jest wielkim skarbem, który 

znalazł, jest tak wielką wartością i szczęściem, że chce się podzielić tą wiarą z szczególnie ze swoim dzieckiem, to 

nigdy nie będzie stawiał zarzutu, że chrzest dzieci nie ma sensu. 

 

     Wiara i chrzest jest jak ziarenko rzucone w ziemię. Kiedy się ją podlewa i pielęgnuje wyrasta na wspaniałą rzecz. 

Kiedy zapominamy o pielęgnacji usycha i umiera. Pierwsze dobra otrzymaliśmy zaraz po naszym chrzcie: 

zgładzenie grzechu pierworodnego, staliśmy się dziećmi Boga, włączono nas do Kościoła Chrystusowego… na 

resztę musimy sami zapracować. 

 

     Jezus przyjął chrzest, by pokazać jak ważne jest oczyszczenie w życiu człowieka i chęć współpracy z Bogiem. 

«Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie». My też jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga, czy z tego 

ktoś zdaje sobie sprawę czy też nie. Możemy na Niego liczyć, a że Ma w nas upodobanie pokazał to Bóg kilka dni 

wcześniej, kiedy pozwolił swojemu Synowi Jezusowi narodzić się dla nas w Betlejem. 

 

     Człowiek dla Boga jest rzeczywiście kimś wyjątkowym i to bez zasługi człowieka, ale ze szczególnego 

wybraństwa. Od nas się tylko wymaga, byśmy sami wypełniając dobrze przyjęty sakrament chrztu świętego, i nie 

zniechęcili Boga do takiej postawy. Bóg stworzył nas do wielkich rzeczy. Nie zmarnujmy takiej okazji.  

              (ks. Ireneusz) 
 

     „Niektórzy nazywają Go Jahwe, inni Allachem, a inni po prostu Bogiem, ale my wszyscy 

musimy przyznać, że to On stworzył nas do wielkich rzeczy”.     
               Matka Teresa z Kalkuty 

 

 

 Modlitwa o Pokój na Świecie  (Modlitwa św. Franciszka z Asyżu) 
 

Odpowiadając na wezwanie Papieża Franciszka będziemy się modlić o pokój w świecie, w 

Ojczyźnie, w rodzinach i naszych sercach. Serdecznie zachęcamy do włączenia się w tę 

modlitwę. 

„O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje 

nienawiść; wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda; jedność tam, gdzie panuje zwątpienie; 

nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz; światło tam, gdzie panuje mrok; radość tam, gdzie panuje 

smutek. 

Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; nie tyle szukać 

zrozumienia, co rozumieć; nie tyle szukać miłości, co kochać. Albowiem dając, otrzymujemy; 

wybaczając, zyskujemy przebaczenie, a umierając, rodzimy się do wiecznego życia. Przez 

Chrystusa Pana naszego. Amen.” 
 

Kącik Finansowy  
Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. w Boże Narodzenie wynosiła $717. Druga taca przeznaczona dla 

emerytowanych księży (Villa Vianney) wynosiła $225. Comiesięczna opłata za kościół wynosi $100. 

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać! 

 



 
 

- OGŁOSZENIA - OGŁOSZENIA - OGŁOSZENIA - 
 

Karnawałowa zabawa - „Polka Dance” 
Wszystkich zainteresowanych tańcem i tradycyjną zabawą karnawałową zapraszamy w sobotę, 30 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 (polska kiełbasa, kapusta i więcej….) oraz tradycyjną 

muzykę przygotowaną przez doświadczonego DJ.  

Bilety można zakupić w biurze kościoła St. Ann w cenie $20 od osoby, 

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

       Serdecznie Zapraszamy !!!!!! 

 

Msza Św. w Lutym 

W miesiącu lutym, msza św. odbędzie się jak zwykle w drugą niedzielę miesiąca, 14 lutego – 

bardzo serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. 

                                 
 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2016 roku (w j. polskim) 
 

Luty Marzec Kwiecień 

14- Msza  Św. (13:00) 

 

26- Święconka (13:00) 

27 –  Wielkanoc (8:00) 

10 –  Msza Św.(13:00) 

 

 

 

         Nowy Rok - 2016 
 

Miłośnikom PMK, Naszym Rodzinom  

oraz naszym Gościom 

dziękujemy za wszelkie wyrazy życzliwości, 

za modlitwę i ofiarność w roku 2015. 

 

 Z okazji Nowego Roku życzymy Wam, 

abyście potrafili więcej czasu i energii 

poświęcać Temu, który jest Panem czasu. 

               Życzymy Bożej opieki, zdrowia i radości. 

               Niech dobry Bóg Wam błogosławi. 
 

Polska Misja Katolicka w Memphis 
 


