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BOŻE NARODZENIE
http://www.polskamisjakatolicka.org

Ks. Jacek Kowal
Church of Incarnation, tel: (901) 853-7468

Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze):
Wejście: Dzisiaj w Betlejem #290
Ofiarowanie: Pójdźmy wszyscy do stajenki#321
Komunia: W żłobie leży #335; Cicha noc #280
Dziękczynienie: Gdy śliczna Panna #293;
Druga Taca -------Nie było miejsca #312
Wyjście: Tryumfy Króla#330

Czytania na dziś:
I- Czytanie z Księgi Pr. Izajasza (Iz.. 52,7-10)
II- Czytanie z Listu do Hebrajczyków(Hbr1,1-6)
Psalm Ref: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.
Ewangelia: Według św. Jana (J:1-5- 9)

Ks. Robert Szczechura
Church of Nativity, tel: (901) 373-1261

Intencje dzisiejszej Mszy św.
- Za wszystkich tu obecnych, oraz za Polską Misję
Katolicką
Uczyń nas, Panie, godnymi, by obchodzić i spędzić w
pokoju Twe święto światła, porzucając słowa próżne,
spełniając dobre uczynki, unikając namiętności, wznosząc
się ponad ziemię. Błogosław Twój Kościół, któryś
utworzył od dawna, by go złączyć ze sobą krwią swoją
dającą życie.
Przyjdź z pomocą pasterzom, zwierzchnikom i doktorom.
Błogosław Twoim sługom, którzy oczekują wszystkiego
od Twego miłosierdzia, błogosław również duszom
wszystkich chrześcijan, chorym, tym, którzy są dręczeni
przez złego, i wszystkim, którzy prosili, aby się za nich
modlić.
Zmiłuj się, według Twej łaskawej natury, ratuj nas i
zachowuj, byśmy byli godni dóbr przyszłych, które nie
będą miały końca.
Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

„ Słowo

stało się ciałem
i zamieszkało między nami…”
W Boże Narodzenie, drugie, co do ważności święto w liturgii
chrześcijańskiej, Kościół wspomina prawdę, że Bóg stał się
człowiekiem. Jednorodzony i odwieczny Syn Boży przyjął
ludzką naturę, aby w niej dokonać zbawienia ludzi.
W ciągu wieków wokół prawdy o wcieleniu Chrystusa toczyły
się spory teologiczne oraz powstawały liczne herezje, według
których Chrystus albo nie był w pełni człowiekiem, albo nie nie
był Bogiem. Kościół podkreśla, że Jezus Chrystus, narodzony w
Betlejem z Maryi, żony cieśli Józefa, za Cezara Augusta, (który
panował w latach 30 p.n.e do 14 n.e.) Był prawdziwym Bogiem
i prawdziwym człowiekiem. "Niezmienny w swoim Bóstwie,
przyjął to, co ludzkie" - stwierdza liturgia rzymska. To samo
wyraża jedna z polskich kolęd: "Bóg się rodzi, moc truchleje (...)
ma granice Nieskończony".
Rodząc się, jako Dziecko Bóg stał się naprawdę Emmanuelem Bogiem z nami, od którego nie oddziela nas żaden dystans
wysokości i oddalenia. Bóg dał człowiekowi bezpośredni dostęp
do dziecięcego serca, przez co stał się tak bliski, że można bez skrępowania mówić do Niego `Ty`. W ten sposób spełniła
się wielokrotnie powtarzana przez proroków obietnica Boga, że przyjdzie Mesjasz, który odnowi świat i pojedna ludzi z
Bogiem. Jezus Chrystus, Bóg-Człowiek, zjednoczył ziemię i niebo, nierozerwalnie pojednał człowieka z Bogiem,
sprawiając, że człowiek stał się dzieckiem Boga. Dlatego w liturgii Bożego Narodzenia cytuje się słowa św. Leona
Wielkiego: `Poznaj swoją godność, chrześcijaninie. Stałeś się uczestnikiem Boskiej natury, porzuć, więc wyrodne obyczaje
dawnego upodlenia i już do nich nie powracaj`. W Bożym Narodzeniu widoczna jest bezbronna miłość Boga, Jego pokora
i dobroć. Boże Narodzenie ukazuje jak bardzo Bogu zależy na człowieku: "Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego dał"
(J 3,16).
Narodzenie Chrystusa, dokonane w ogromnym ukryciu, niemal w całkowitej "tajemnicy", stało się świętem powszechnym,
wykraczającym swoim oddziaływaniem daleko poza świat chrześcijański. Przynajmniej na kilka dni przemienia ono oblicze
Ziemi przynosząc pokój, pojednanie, wzajemną życzliwość, otwartość na bliźnich. Dzięki temu została objawiona prawda
o powszechnym braterstwie i godności każdego człowieka, bez względu na różnice kulturowe, rasowe, społeczne czy

intelektualne. Bóg Ojciec jest wzorem wszelkiego prawdziwego ojcostwa, fizycznego i duchowego. W Polsce święto to ma
charakter szczególnie rodzinny.
Uroczystość Bożego Narodzenia wywodzi swój początek z Jerozolimy, ale już w IV w. znana było także w Antiochii,
Konstantynopolu, Rzymie i w Hiszpanii. Ustalił się zwyczaj, że patriarcha udawał się z Jerozolimy w procesji do Betlejem,
odległego ok. 8 km i tam w Grocie Narodzenia odprawiał w nocy Mszę św., którą później nazwano "Pasterką" w nawiązaniu
do ewangelicznej opowieści o pasterzach, którzy jako pierwsi oddali pokłon nowonarodzonemu Chrystusowi.

/ Warszawa/KAI

OGŁOSZENIA
Msza Św. – 12 Stycznia
Nasza kolejna comiesięczna msza Sw. odbędzie się 12go stycznia o godz. 9: 00, w kościele Natyvity (Bartlett). Będzie to
pierwsza msza Św. w nowym roku 2020. Bardzo serdecznie Wszystkich Państwa zapraszamy !

Kącik Finansowy
Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $393. Comiesięczna opłata za kościół
wynosi $100. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać!
UWAGA - Druga taca:
W dniu Świąt BN zbierana jest druga taca przeznaczona na pomoc dla emerytowanych
księży w Willa Wianney, tak bedzie rownież i tym razem, serdecznie dziękujemy za
wsparcie!

Tradycyjne Śpiewanie Kolęd
Każdego roku w okresie świątecznym staramy się zorganizować śpiewanie przepięknych
polskich kolęd.
Kolędowy Wieczór odbędzie się przy Tradycyjnej Bożenarodzeniowej Szopce w kościele
Nativity w Bartlett (5955 St. Elmo Bartlett, TN 38135-1516, Bartlett)
w sobotę, 28 grudnia, o godz.18: 30. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

Świąteczne Życzenia
Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w
ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów.
Świąt dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy niż
ten, co właśnie mija.
Niech Nowonarodzony Bóg-Człowiek zamieszka w Waszych sercach, w Waszych rodzinach
i wśród osób Wam bliskich!
Polska Misja Katolicka

Opłatek
Opłatek biały biorę do ręki z polskiego pola – czysty i święty…
Kiedy składamy sobie życzenia, łamiąc się chlebem, dzielimy się sercem, miłością. Przy
dzieleniu zawsze obecny jest z nami Chrystus, – „Bo gdzie dwóch lub trzech jest zebranych
w moje imię, tam jestem wśród nich”(Mt 18,20).
Chleb jest podstawowym, powszechnym pokarmem. Dawniej, po wojnie, mówiło się, że
„jak jest chleb, to na pewno będzie można przeżyć najtrudniejsze dni”. Gdy jest chleb i miłość, to do przeżycia dnia
to wystarczy…
Tradycyjna „Kolęda”czyli Wizyta Duszpasterska
W tym przepięknym okresie Bożenarodzeniowym, wszystkich którzy pragną
otworzyć drzwi swojego domu i zaprosić naszych księży na tradycyją w okresie świąt
Bożego Narodzenia „Koledę” prosimy o telefoniczne umówienie się bezpośrednio z
ks. Robertem, czy też z ks. Jackiem, telefony podane są powyżej.

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2019/20 roku (w j. polskim)
Grudzień

Styczeń

Luty

25 – Boże Narodzenie (9:00)
28 – Śpiewanie kolęd (18:30)

12 – Msza Św. (12:30)

9 – Msza Św.(12:30)

