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Intencje dzisiejszej Mszy św. 

Podczas dzisiejszej mszy módlmy się: 

- Za Rodziców oraz Brata, Bożeny i Darka Kucza: 

ŚP. Zofię i Kazimierza Mucha oraz Aleksandrę, Jana i 

Henryka Kuczów. 

 - Za ŚP. Mateusza Kozioł - Tatę Kazi Szymanek w 23 

rocznicę śmierci.  

 

         Módlmy się za naszych Rodziców, rodzeństwo i innych  

         członków rodziny, którzy odeszli już z tego 

                                                                               świata, aby znaleźli pokój w rodzinie  

                                                                               niebieskiej. 

         Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie,    

        Na wieki wieków. Amen. 

 

 

 
 

 

 Boże Narodzenie 
 

  

Słowo stało się ciałem i 

zamieszkało między nami.  

I oglądaliśmy Jego chwałę, 

chwałę, jaką Jednorodzony 

otrzymuje od Ojca, pełen łaski 

i prawdy...

 Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze): 

Wejście: Bóg się rodzi #276 

Ofiarowanie: Gdy się Chrystus rodzi  

#292 

Komunia: Pójdźmy wszyscy #321; w 

żłobie leży #335 

Dziękczynienie: Tryumfy...#330  

Wyjście: Dzisiaj w Betlejem #290  

 Czytania na dziś:  

   I- Czytanie z Księgi proroka Izajasza (Iz                 

52,7-10)   

  II- Czytanie z Listu do Hebrajczyków 

(Hbr 1,1-6) 

Psalm Refren: Ziemia ujrzała swego 

Zbawiciela. 

Ewangelia: Według św. Jana (:1-5- 9) 

http://www.polishcatholicmission.org/


Bóg przychodzi do nas... 
Zwiastuję wam radość wielką: dziś narodził się nam Zbawiciel, którym jest Jezus  

Chrystus, woła Kościół w noc Bożego Narodzenia. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.  

Tak język liturgii wyraża niezwykłą treść misterium Narodzenia Pańskiego. To, co  

stało się owej nocy w Betlejem - narodzenie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i  

Syna Maryi - stało się równocześnie początkiem wielkiego, cudownego procesu 

dokonywanego przez Boga w ludziach. 

Ojciec Święty Jan Paweł II pisał w bulli ogłaszającej Jubileusz Wcielenia roku 

2000: Narodzenie Jezusa w Betlejem nie jest faktem, który można uznać za 

zamkniętą przeszłość. Przed Nim staje bowiem cała ludzka historia: Jego obecność 

oświeca naszą teraźniejszość i przyszłość świata. Spotykając Chrystusa, każdy 

człowiek odkrywa tajemnicę własnego życia. Zanim wejdzie w światłość 

wiekuistą, widzi już teraz wszystkie sprawy, swoje i świata, z perspektywy Boga, 

który jest stałym mieszkańcem ziemi. Obecność Boga-Człowieka w ludzkim sercu 

jest bezpośrednim skutkiem Narodzenia Pańskiego. 
 

Cud Narodzenia dla nas 

Święta przemijają jak meteor. Czy zostanie w nas po nich stanowcze przekonanie, pewność mająca ciężar i 

powagę prawdy, że Bóg stał się Człowiekiem? Czy potrafimy z tym pierwszym przęsłem łączyć następne, które 

wynikają z niego z żelazną konsekwencją? Przecież ten sam Bóg Wcielony, który rodzi się z Maryi Dziewicy, 

zmartwychwstaje z krzyża i w cudzie "wcielenia eucharystycznego" trwa przez wieki, udostępniając każdemu 

człowiekowi dojście do cudu Nocy Betlejemskiej, dając mu możność doświadczenia tego cudu w sobie. 
 

 I oto trzeba dzisiaj zapytać: czy w takim świecie, w jakim żyjemy, jest możliwe życie prawdziwie 

chrześcijańskie bez takiej wiary? Wszelkie namiastki wiary rozsypują się w proch. Wielu wyznaje, że wierzy w 

Chrystusa, ale czy naprawdę wierzy, że Jezus z Nazaretu, narodzony w Betlejem, jest Bogiem Wszechmogącym, 

Stworzycielem nieba i ziemi, jak nam w dzień Bożego Narodzenia przypomina św. Jan Ewangelista: Na 

początku było Słowo i Bogiem było Słowo. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się 

stało?  

 I dalej trzeba konsekwentnie te pytania prowadzić: czy naprawdę wiemy, że 

cud Bożego Narodzenia dokonał się po to, aby Bóg był obecny w Hostii, a ta 

Obecność pragnie wciąż się przemieszczać z ołtarza do ludzkiego serca? To 

są sprawy, o których trzeba myśleć, kiedy stajemy w zadumie przed szopką 

w naszych domach i świątyniach. 
 

Symbole świąteczne 

 Piękne są zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem, pielęgnowane w 

polskich rodzinach. I choć niektórzy próbują zepchnąć je w sferę folkloru, w 

wielu domach przekazywany jest z pokolenia na pokolenie chrześcijański 

sens tych symboli. Rodzice wyjaśniają dzieciom, że ryba spożywana podczas 

wieczerzy wigilijnej przypomina znak, po którym w czasach prześladowań 

rozpoznawali się uczniowie Chrystusa: słowo "ryba", po grecku ichthys, 

złożone jest z pierwszych liter słów czyli Jezus Chrystus Syn Boży Zbawiciel. Ozdobiona choinka oznacza 

równocześnie drzewo rajskie, przez które człowiek upadł, i drzewo krzyża, drzewo nowego raju, "na którym 

zawisło Zbawienie świata", jakby drabina, po której człowiek wstępuje do nieba. Dary składane pod choinkę 

symbolizują ów największy Dar, jakim jest sam Nowonarodzony. A opłatek wigilijny wskazuje na Chleb 

Eucharystyczny, który trzeba przyjmować nie tylko w święta, ale każdej niedzieli. Bo Pan Jezus po to się 

narodził, by mieszkać w nas. Puste by to były święta, gdybyśmy przełamali się opłatkiem, który jest tylko 

znakiem, a nie przyjęli Obecnego w Chlebie Życia, który jest Rzeczywistością. 
 

 
 



 

       

Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. w listopadzie wynosiła $243. 
Comiesięczna opłata za kościół wynosi $100. 

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać! 

 

 OGŁOSZENIA                   
      

               
 

„Opłatek” po Mszy Św. w Boże Narodzenie 

 
Bezpośrednio po mszy św. spotkamy się w przykościelnej sali, aby podzielić się tradycyjnym, świątecznym 

opłatkiem oraz na wspólny poczęstunek.  Bardzo serdecznie wszystkich państwa zapraszamy !!! 

 

Drugi Dzień Świąt - Śpiewanie Kolęd                       
 

 26 grudnia w poniedziałek. Msza św. odbędzie się o godz. 17:00,  

 a bezpośrednio potem zapraszamy wszystkich, którzy lubią i śpiewają kolędy  

 do St. Jude Hall na wspólne kolędowanie. 

 Pragniemy podtrzymać i kontynuować piękną tradycję śpiewania kolęd       

polskich w okresie światecznym.  Zapraszamy !!! 

 

Tradycyjna „Kolęda”czyli Wizyta Duszpasterska 
 

 Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą atmosferę miłości, braterstwa i radości. 

Pięknym zwyczajem jest odwiedzanie w tych dniach świątecznych swoich krewnych, 

przyjaciół, a także ludzi opuszczonych. Nic więc dziwnego, że w tym odwiedzaniu 

bliskich - swoich parafian - biorą udział duszpasterze. Błogosławieństwo kolędowe 

domów i mieszkań i znaczenie kredą drzwi mieszkań ma swoją głęboką wymowę. 

Jest to nawiązanie do wydarzeń Starego Testamentu. Oznaczenie domów krwią 

baranka paschalnego miało chronić dom i jego mieszkańców od nieszczęścia, było 

także publicznym wyznaniem do jakiej wspólnoty religijnej się należy. Również chrześcijanie przyjmujący 

kapłana dają świadectwo swojej przynależności do Kościoła. Chciejmy odwiedziny kolędowe w naszych 

rodzinach przeżywać w duchu radości bożonarodzeniowej, w duchu modlitwy, szczerej i serdecznej rozmowy z 

kapłanem odwiedzającym. Niech błogosławieństwo kolędowe chroni nasze domy, nasze rodziny i umacnia na 

drodze życia chrześcijańskiego. W tym przepięknym okresie Bożenarodzeniowym, zachęcamy wszystkich którzy 

pragną otworzyć drzwi swojego domu i zaprosić naszych księży na tradycyjną w okresie świąt Bożego 

Narodzenia „Kolędę” prosimy o telefoniczne umówienie się bezpośrednio z ks. Kazimierzem, lub z ks. Robertem 

telefony podane są powyżej. 

      

         MSZE ŚWIĘTE                                        

 Pierwsza Msza św. w Nowym Roku 2017                        

 

W niedzielę, 8go stycznia, o godzinie 13:00 w kościele St. John (Lamar Ave.) odbędzie się 

pierwsza w nowym roku 2017 msza św. w j. polskim.  

     Bardzo serdecznie Wszystkich Państwa zapraszamy !!! 



Msze Św. na nadchodzące miesiące 2017 roku  
 

Styczeń Luty Marzec 

8 – Msza Św.(13:00) 

 

12 –  Msza Św.(13:00) 12 –  Msza Św.(13:00) 

 

 
 

ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE 
Wszystkim członkom Polskiej Misji Katolickiej ich  rodzinom i gościom,  z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

składamy tradycyjne życzenia zdrowia, pomyślności i spełnienia marzeń, a także niezmiennego poczucia miłości 

wobec ludzi i Boga. 

Życzymy Świąt pełnych miłości i nadziei, które będą obfitowały w spokój i odpoczynek, a także wspaniałego i 

pełnego optymizmu Nowego Roku, aby szczęście nigdy Was nie opuszczało. Życzymy świąt obfitujących w 

niezapomniane chwile, wielkiej radości, ukojenia oraz odpoczynku od codziennych trosk.  

           Księża oraz Polska Misja Katolicka 

 

 
Tobie, mały Panie  (pieśń) 

 

Tobie mały Panie 

Tobie królu nasz 

Sianko na posłanie 

Pragniemy dzisiaj dać 

Pragniemy dzisiaj dać 
 

Tobie mały Panie 

Tobie królu nasz 

Korne powitanie 

Pragniemy dzisiaj dać 

Pragniemy dzisiaj dać 
 

Boże Boże spraw 

By spokój przyszedł z nim 

By świat zbłąkany ocalił 

Boży Syn 

By świat zbłąkany ocalił 

Boży Syn 

Tobie mały Panie 

Tobie królu nasz 

Serca miłowanie 

Pragniemy dzisiaj dać 

Pragniemy dzisiaj dać 
 

Tobie mały Panie 

Tobie królu nasz 

Wiary swej wyznanie 

Pragniemy dzisiaj dać 

Pragniemy dzisiaj dać 
 

Boże Boże spraw 

By spokój przyszedł z nim 

By świat zbłąkany ocalił  

Boży Syn 

By świat zbłąkany ocalił  

Boży Syn 
 


