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1 Niedziela Okresu Zwykłego, Rok C
http://www.polskamisjakatolicka.org
Ks. Jacek Kowal

Ks. Robert Szczechura

Church of Incarnation, tel: (901) 853-7468

Church of Nativity, tel: (901) 373-1261

Intencje dzisiejszej Mszy św.

Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze):

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w poniższych
intencjach:
- Za ŚP. Lucynę i Edwarda Durko- Rodziców Uli Bis,
w 32gą rocznice śmierci.
- Za ŚP. Pawła Bis

Wejście: Jeden jest tylko Pan #532
Ofiarowanie: Czekam na Ciebie #69
Komunia: Panie Pragnienie #120
Dziękczynienie: Bóg jest miłością #58
Wyjście: Com przyrzekł Bogu #515

Czytania na dziś:
I- Czytanie z Księgi Proroka Izajasza (Iz 40, 1-5.
9-11)
II- Czytanie z Listu Św. Pawła do Tytusa (Tt 2,
11-14; 3, 4-7)
Psalm Ref: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana
Ewangelia: Według św. Łukasza (3, 15-16. 21-22)

Boże, Ojcze niebieski, polecam Ci
pokornie zmarłych z mojej rodziny.
Ty znasz trudy i prace ich życia.
Przez mękę i śmierć Twojego Syna,
w którego wierzyli, przebacz im
wszystkie grzechy i przyjmuj ich do
nieba. Mnie zaś pomagaj żyć
uczciwie, abym mógł się spotkać z nimi w
szczęśliwości wiecznej.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Święto Chrztu Pańskiego
Niedziela Chrztu Pańskiego oficjalnie kończy celebrowanie świąt Bożego
Narodzenia. Jezus ma już swoje lata dorosłe i jest gotowy podjąć się
publicznej działalności, która jest związana z Jego misją zbawczą. Chrzest jest
tu momentem przełomowym, w którym uzyskuje On publiczną aprobatę ze
strony swego Ojca w niebie, który namaszcza Go potrzebnym Duchem
Świętym. To, co we chrzcie janowym miało charakter pokutny i było
ogólnym wezwaniem człowieka do nawrócenia i pokuty, zbierając niejako
wszystkie istniejące ludzkie tradycje, w Chrystusie staje się znakiem nowego
działania łaski Bożej, łaski dającej udział w owocach Jego męki, śmierci i
zmartwychwstania, które już w niedługiej przyszłości stanie sie faktem i
znakiem nowego życia. A tymczasem podczas Jego chrztu spełniają się słowa
Jana Chrzciciela, który mówił, że „idzie za nim mocniejszy od niego, a on nie
jest godzien, aby schylić się i rozwiązać rzemyk u jego sandałów”. Ponieważ
On nie będzie tak, jak Jan chrzcił wodą, ale Duchem Świętym. W momencie
bowiem Jego chrztu w Jordanie, który przyjął z rąk Jana Chrzciciela, „ujrzał
rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: ‘Tyś jest mój Syn
umiłowany, w Tobie mam upodobanie’”. Zbawienie w Jezusie powoli zmierza ku swej pełni.
„...Jego słuchajcie". A co to znaczy w naszym codziennym życiu? Być posłusznym Bogu to nic innego jak tylko
uwzględnić Jego obecność i reagować na nią. Człowiek, który nie chce być posłuszny, jest jak ten, który zamyka
oczy i chce iść przez las czy przez miasto. Jest oczywiste, że będzie go to drogo kosztować. Święty Łukasz
zauważył, że w chwili, kiedy Jezus się modlił „otworzyło się niebo" (Łk 3, 21). Nam, którzy otrzymaliśmy Chrzest z
wody iDucha, czyż to nie modlitwa jest najbardziej potrzebna, abyśmy odzyskali świadomość naszego synostwa?
Jestem dzieckiem Boga... Mogę do Niego mówić Ojcze!
Chrzest jest pierwszym sakramentem i najważniejszym. Otwiera bramy nieba człowiekowi, ale jest też
zobowiązaniem, które przyjmują rodzice. Po raz pierwszy na ślubie odpowiadając słowem „tak” na pytanie kapłana
– „czy chcecie przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy” oraz po raz drugi przy okazji
chrztu św. Każdy rodzic odpowiada osobiście przed Bogiem za te słowa przysięgi. Warto się zastanowić czy oprócz
jedzenia, ubierania, opierania, odłożenia na książeczkę pieniędzy nie zapomniałem o wychowaniu mojego dziecka w
wierze chrześcijańskiej o którym przyrzekałem świadomie?

„Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie”

OGŁOSZENIA
Msza Św. – 10 Lutego
Nasza kolejna comiesięczna msza Sw. odbędzie się 10go lutego jak zawsze o godz. 12:30, w kościele Nativity,
Bartlett. Bardzo serdecznie Wszystkich Państwa zapraszamy.

Kącik Finansowy
Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. w Boże Narodzenie wynosia $420,00.
Comiesięczna opłata za kościół wynosi $100. Druga taca została przekazana na
pomoc emerytowanym księżom – Villa Vianney.
Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać!

OKRES ZWYKŁY – Uroczystość Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia.Wchodzimy w Okres
Zwykły, który będzie trwał do Środy Popielcowej.

DZIEŃ BABCI oraz DZIEŃ DZIADKA - W Polsce Dzień Babci obchodzimy na początku roku:
21 stycznia... Dzień po Dniu Babci tj. 22 stycznia obchodzimy dzień Dziadka. Nie zapomnijcie !

Bardzo dziekujemy!
Dziękujemy indywidualnym osobom oraz rodzinom, które w roku 2018 wspierały
Polską Misję Katolicką poprzez obecność w kościele, bądź wsparcie finansowe,
umożliwienia naszych wspólnych spotkań na modlitwie podczas mszy świętych
w naszym ojczystym języku!
Dziekujemy za dobre słowa i za to że jesteście !
Polska Misja Katolicka

Szczęścia Zdrowia i Radości w 2019 Roku
Niech Nowy Rok zabłyśnie dla Was tęczy kolorami i rozsypie się nad
głowami szczęście i uśmiechów moc i niech zostanie na 12 miesięcy
z Wami Nie tylko w tę Sylwestrową noc.
Dosiego i zdrowego roku 2019 życzy…
Polska Misja Katolicka

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2019 roku (w j. polskim)
Luty

Marzec

Kwiecień

10 – Msza Św.(12:30)

10 – Msza Św. (12:30)

13 - Malowanie Jajek
20 - Święconka
21 – Wielkanoc (12:30)

Modlitwa św. Franciszka z Asyżu
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.

