Biuletyn Informacyjny
Polskiej Misji Katolickiej
25 Grudnia(December), 2017-Memphis, TN
BOŻE NARODZENIE
http://www.polskamisjakatolicka.org

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

Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze):
Wejście: Bóg się rodzi #276
Ofiarowanie: Gdy się Chrystus rodzi #292
Komunia: W żłobie leży #335
Dziękczynienie: Tryumfy Króla#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(Hbr1,16)
Psalm Ref: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.
Ewangelia: Według św. Jana (:1-5- 9)

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

Intencje dzisiejszej Mszy św.
Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w poniższych
intencjach:
- Za Pokój na całym świecie !
- Za wszystkich Polaków w Memphis i za ich Rodziny.
- Za Polską Misję Katolicką, za jej członków i
sympatków.
Panie,
Uczyń z nas narzędzia Twego 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.
Matko pokoju, w całym pięknie i majestacie Twego
Macierzyństwa, które Kościół wysławia a świat podziwia,
prosimy Cię: Bądź z nami w każdym momencie! Spraw,
by ten rok był rokiem pokoju - mocą narodzenia i śmierci
Twego Syna! Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju
mroków światło zabłysło” (Iz 9, 1)
Najbardziej zdumiewającym wydarzeniem w historii ludzkości nie był dzień,
w którym Bóg podzielił się swoją miłością, stwarzając człowieka na swój
obraz i podobieństwo, lecz dzień, w którym z miłości do człowieka On sam
stał się jednym z nas. Tę najbardziej niezwykłą wiadomość słyszymy już od
dzieciństwa i dlatego grozi nam to, że staniemy się coraz mniej otwarci na
odkrycie sensu najważniejszego wydarzenia w dziejach człowieka. Wtedy
Boże Narodzenie zaczniemy traktować jak jeszcze jedną z wielu miłych
tradycji. W konsekwencji pod choinką będą pojawiać się coraz liczniejsze i
coraz droższe prezenty, ale między nami zabraknie tego Boga, który w
prezencie ofiarował człowiekowi samego siebie.
Bóg nie czyni nigdy czegoś, co jest zbędne. Jeśli Niewidzialny Bóg stał się
Widzialną Miłością, to znaczy, że Jego przyjście do nas w ludzkiej naturze ma
sens i że jest dla nas sprawą życia lub śmierci. Jednak znaczenie Bożego
Narodzenia mogą odkryć jedynie ci spośród nas, którzy odważnie szukają
odpowiedzi na pytanie: do kogo przychodzi Ten, którego wyczekiwała
ludzkość, kim On jest oraz jaki jest sens Jego przyjścia do nas?
Syn Boży stał się człowiekiem po to, by pośród nas nie było już więcej ani prześladowców, ani męczenników.
Niewidzialny Bóg stał się widzialną miłością po to, by także miłość między ludźmi stała się odtąd widzialna i
niezawodna. Bóg przyszedł do nas chociaż wiedział, że zostanie okrutnie skrzywdzony przez „wielkich” i „oświeconych”
tego świata. Przyszedł na Ziemię, bo marzy o tym, by ludzie, których obdarzył wolnością, znowu stali się podobni do
Niego. Największym marzeniem Boga jest święty człowiek, gdyż za to marzenie Syn Boży oddał życie.
„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło” (Iz 9, 1) –
tym stwierdzeniem rozpoczyna się liturgia słowa w Noc Bożego Narodzenia. Wszystko, co Bóg stworzył, było dobre.
Stwórca postanowił, że koroną stworzenia będzie człowiek i dlatego obdarzył nas nie tylko życiem, ale też świadomością
i wolnością. Jednak już na początku historii ludzie ulegli pysze i naiwności, typowej dla człowieka naszych czasów!
Postanowili bowiem „poprawić” Boże dzieło stworzenia. Wmówili sobie, że własnymi siłami odróżnią dobro od zła i że
sami będą jak bogowie. Szybko i boleśnie przekonali się o tym, że własnymi siłami potrafią jedynie pomieszać dobro ze
złem, krzywdzić samych siebie i innych ludzi oraz w popłochu chować się przed Bogiem.
Bóg marzy o tym, by każdy z nas był kimś świętym. Święty to ktoś, kto uczy się kochać mimo tego, że w swym
człowieczeństwie nadal doświadcza własnej niedoskonałości. Świętość to dla chrześcijanina najpiękniejsza normalność.
To arystokracja człowieczeństwa.
Ks. Marek Dziewiecki

OGŁOSZENIA
Msza Św. – 14 Styczeń
Nasza kolejna comiesięczna msza Sw. odbędzie się 14go stycznia jak zawsze o godz.
13:00, w kościele St. John (Lamar Ave).
Bedzie to pierwsza msza Sw. w nowym roku 2018.
Bardzo serdecznie Wszystkich Państwa zapraszamy.

Kącik Finansowy
Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosia $454. Comiesięczna opłata za kościół
wynosi $100. 11grudnia przyszed do dzieci Mikoaj, na paczki dla dzieci wydaliśmy
w tm roku $442.78. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać!

Tradycyjne Śpiewanie Kolęd
Co roku w okresie świątecznym staramy się zorganizować śpiewanie
przepięknych polskich kolęd.
Kolędowy Wieczór odbędzie się przy tradycyjnej Bożenarodzeniowej szopce
w kościele Nativity w Bartlett w polski 2gi dzień świąt (5955 St. Elmo Bartlett,
TN 38135-1516, Bartlett, TN 38135) we wtorek 26 grudnia, o godz. 18:00.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa !

Zabwa Sylwestowa
Tomek Szymanek organizuje Zabawę Sylwestrową w Nativity
Church w Bartlett. Impreza rozpocznie się o 21.00. Wszyscy są
mile widziani. Koszt wynosi 30 USD od pary i 15 USD od osób
samotnych. Trzeba przynieść jedno danie na wspólny stół i własny
alkohol. Przy okazji będą to także „poprawiny” dla Magdy i Toma
Shaperów, którzy wezmą ślub 30 grudnia.
Navity Church mieści się przy u. Elmo, pod numerem 5955 w
Bartlett. Prosimy o zgłaszanie sie ochotników do pomocy przy
dekorowaniu sali. Prosimy o kontakt z Tomkiem Szymankiem, tel.
901-870-5051 lub email: thomas@viktorhall.com

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

Styczeń

Luty

25 – Boże Narodzenie (11:00)
26- Śpiewanie kolęd

14 – Msza Św. (13:00)

11 – Msza Św.(13:00)

