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Ks. Kazimierz Abrahamczyk
St. John Church, tel: 743-4551

Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze):
Wejście: Archanioł Boży Gabriel # 228
Ofiarowanie: Czekam na Ciebie #69
Komunia: Marana tha #240
Dziękczynienie: Uwielbiam Ciebie Panie
Wyjście: Spuście nam # 260

Czytania na dziś:
I – Czytanie z Księgi proroka Izajasza (40, 1-5. 9-11)
II – Czytanie z II Listu Św. Piotra Apostoła (2 P 3,
8-14)
Psalm: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.
Ewangelia: Słowa Ewangelii według Świętego
Marka (Mk 1, 1-8)

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

Intencje dzisiejszej Mszy św.

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w poniższych
intencjach:
–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 24 rocznicę śmierci.
-Za Rodzinę Krystyny Zawada :
ŚP. Marię i Stanisława Marczyk,
Rodziców Felicję i Bronisława Minko
oraz Babcię i Dziadka.
- Za ŚP. Alberta Abrahamczyka,
tatę ks. Kazimierza.
Módlmy się za wszystkich zmarłych bliskich naszym
sercom, aby dzięki Pokarmowi wiecznemu dostąpili
chwały nieba. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a
światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

O co proszę? O głębokie pragnienie pustyni i serce rozmiłowane w medytacji Słowa
„Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie...”
(w. 1). Ludzie czekali tysiące lat na Dobrą Nowinę. Tymczasem ja każdego dnia mogę czytać i kontemplować
Ewangelię o Jezusie. Mogę spotykać się z Jezusem. Uwielbię Go za ten dar.
Zwrócę uwagę na to, że pierwsze słowa Dobrej Nowiny są wezwaniem do nawrócenia
(ww. 2-4). Mam przygotować i wyprostować drogę dla Pana. Spróbuję spojrzeć na te
ścieżki mojego życia, którymi podążam każdego dnia, a także na miejsca, rzeczy,
osoby, do których prowadzą.
Które z nich są drogami dobrymi, a które wypaczają moje życie moralne i
duchowe? Z których dróg powinienem zejść?
Będę wpatrywał się w Jana Chrzciciela, który przyciąga na pustynię tłumy ludzi.
Wyobrażę sobie jego ascetyczną twarz, stanowcze spojrzenie, nędzne i szorstkie
odzienie (w. 6). Wsłucham się w jego silny głos wzywający do nawrócenia: „Idzie
za mną mocniejszy ode mnie...” (ww. 7-8).
Spojrzę w moje wnętrze. Czy w podążaniu za Jezusem jestem stanowczy? Czy chciałbym podjąć jakąś praktykę
ascetyczną na czas Adwentu?
„Ciągnęła do niego cała judzka kraina” (w. 5). Pustynia staje się miejscem słuchania, pokuty i przygotowania
na spotkanie z Jezusem. Wyznaczę sobie miejsce i czas, który w okresie Adwentu będzie moją pustynią. Jakie
to będzie miejsce? Jaki czas?
Wzbudzę w sobie pragnienie częstszego przebywania na osobistej modlitwie. W serdecznej rozmowie zawierzę
to pragnienie Jezusowi. Poproszę Jana Chrzciciela, aby był patronem mojego Adwentu. W akcie strzelistym
będę go prosił: „Pomagaj mi prostować drogi do Jezusa!”.
Krzysztof Wons SDS/Salwator

Przedświąteczna Spowiedź
Możliwość do przystapienia do przedświątecznej spowiedzi świętej będzie w dniu
21 grudnia (czwartek) od godziny 19:00 w kościele Nativity w Bartlett, będzie
dostępnych dwóch polskich księży. Również jest możliwość spowiedzi w każdą
sobotę w kościele St. John przed mszą św. o godz. 16:30 (30-45 min przed).

OGŁOSZENIA
Msza Św. – Boże Narodzenie

Msza Św. w Boże Narodzenie, 25 grudnia (poniedziałek), odbędzie się o
godz. 11:00 rano w kościele St. John (Lamar Ave.)
Bezpośrednio po mszy spotkamy się w przykościelnej sali St. Jude aby
podzielić się tradycyjnym świątecznym opłatkiem oraz na wspólny
poczęstunek. Prosimy o przyniesienie lekkiego dania, ciasta lub owoców
na wspólny stół. Bardzo serdecznie Wszystkich Państwa zapraszamy.

Kącik Finansowy

Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosia $250. Comiesięczna opłata za kościół
wynosi $100. Druga taca zebrana -przeznaczona na „Food Pantry” w kościele Sw.
Jana wynosila $96. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać!

Głos wołający na pustyni

„Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki....

Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie
grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy
i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając /przy tym/ swe grzechy. Jan
nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą
i miodem leśnym. I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem
godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą,
On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. (Mk 1,1-8)
Symbolem człowieka jest Józef sprzedany do niewoli przez własnych braci i syn marnotrawny, który sam
siebie skrzywdził.
Adwent to czas przygotowania się na spotkanie z Bogiem, który staje się człowiekiem. Wcielenie Syna Bożego
jest niezwykłym znakiem Bożej wyobraźni miłości. Bóg wychodzi dosłownie z siebie i staje się krewnym
człowieka po to, żeby każdy z nas zobaczył Jego miłość i żeby mógł się tej miłości uczyć. Bóg aż tak bardzo
pokochał człowieka, że postanowił przyjść do nas ze swoją miłością, mimo że wiedział, iż niektórzy z nas Go
zabiją.
Bóg Ojciec posłał Syna na ziemię nie po to, żeby Ten swoim cierpieniem wynagrodził Mu za nasze grzechy,
lecz po to, żeby upewnił nas o zbawiającej miłości Ojca. Krzyż ma tak wielkie znaczenie w historii zbawienia
nie dlatego, że jest miejscem okrutnego cierpienia, ale dlatego, że jest miejscem szczególnej miłości. Krzyż
Chrystusa, który rzuca się cieniem na betlejemski żłóbek, jest znakiem, że Miłość potrafi kochać w każdej
sytuacji i że potrafi zbawić każdego człowieka.
W Umiłowanym Synu, który przyjmuje ludzką naturę, Bóg przypomina nam o swoich marzeniach wobec
człowieka. Każdy z nas jest kimś niezwykle wielkim, bo potrafi myśleć i kochać. Jednocześnie każdy z nas jest
kimś niezwykle zagrożonym w życiu doczesnym. Jesteśmy zagrożeni z zewnątrz, zwłaszcza przez ludzi
cynicznych albo naiwnych. Cynicy to ci, którzy chcą uczynić nas bezmyślnymi, poranionymi i uzależnionymi
po to, żeby wzbogacać się naszym kosztem. Tacy ludzie oferują nam to, co nas niszczy, np. nikotynę, narkotyki,
antykoncepcję czy pornografię. Symbolem zagrożenia ze strony cyników jest biblijny Józef – sprzedany do
niewoli przez własnych braci.

Tradycyjne Śpiewanie Kolęd

Pomiędzy świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem chcielibyśmy zorganiować
świąteczne spotkanie „Opłatek” oraz dla wszystkich zainteresowanych śpiewanie
przepięknych polskich kolęd. Wieczór taki mógłby się odbyć przy tradycyjnej
Bożenarodzeniowej szopce w kościele Nativity w Bartlet prawdopodobnie we środę
lub czwartek (27 lub 28 grudnia). Mam nadzieję, że zgodzicie się z nami, że było by
dobrze podtrzymać tę przepiękną polską tradycję. Poddamy to głosowaniu na
najbliższej mszy św.

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2017/18 roku (w j. polskim)
Grudzień

Styczeń

Luty

10 – Msza Św. Mikołaj (13:00)
25 – Boże Narodzenie (11:00)

1 – Msza Św.(???)
14 – Msza Św. (13:00)

11 – Msza Św.(13:00)

