Biuletyn Informacyjny
Polskiej Misji Katolickiej
25 Grudnia(December), 2018-Memphis, TN
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 proroka Izajasza (Iz
52,7-10)
II- Czytanie z Listu do Hebrajczyków(Hbr1,1-6)
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.
- Msza Św w intencjii rodziny Zawada Dziękując Bogu za wszelkie dobro i łaski i nieskończoną
Miłość Ojcowską Prosząc o nieustaną opiekę Matki
Najświętszej aby wspierała i uczyła nas jak kochać , ufać
i wypełniać wolę Jej Syna w naszym codziennym życiu.
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.

„ Zajaśniał nam dzień
święty, pójdźcie,
i oddajcie pokłon
Panu...”
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami
kraju mroków światło zabłysło... albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn
został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem:
„Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książe Pokoju”
(Izajasz 9, 1. 5).
O błogosławione to narodzenie, kiedy Dziewica–Matka, za sprawą Ducha
Świętego, wydała na świat nasze zbawienie, a Dziecię, Zbawiciel świata,
ukazał nam boskie oblicze! Niechaj wyśpiewują wysokie nieba, śpiewajcie
wszyscy aniołowie! Wszelka moc, jaka istnieje we wszechświecie, niechaj
śpiewa na chwałę Bogu; niech nic milczy żaden jeżyk, a każdy głos niech się dołączy do chóru. Oto Ten, o którym
wieszczowie śpiewali w dawnych wiekach, a prawdziwe pisma proroków zapowiedziały, Ten, obiecany kiedyś, ukazuje
się. Niechaj Go chwalą wspólnym głosem wszystkie rzeczy! (Aurclio Prudenzio).
O Boże, Ty w przedziwny sposób stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i w jeszcze cudowniejszy sposób
odnowiłeś jego godność przez przyjście Twojego Syna, dozwól nam uczestniczyć w Bóstwie Tego, który raczył przyjąć
naszą ludzką naturę.
W Nim, Chrystusie Jezusie, jaśnieje dzisiaj pełnym blaskiem tajemnicza wymiana, dzięki której zostaliśmy odkupieni:
Słowo przyjęło naszą słabość, człowiek zaś śmiertelny został podniesiony do wiecznej godności i zjednoczony z Tobą,
Ojcze Święty, w przedziwnej łączności, dzieląc z Tobą życie nieśmiertelne (Mszał Polski: kolekta i 3. prefacja).
O słodkie Dziecię z Betlejem, spraw, abym przystąpił z gorącą duszą do tej głębokiej tajemnicy narodzenia. Udziel
sercom ludzkim tego pokoju, jakiego szukają niekiedy w sposób tak bezwzględny, a przecież tylko Ty go dać możesz.

Pomóż nam poznać Cię lepiej i żyć po bratersku, jak dzieci jednego Ojca, Ukaż nam swoją piękność, świętość, czystość.
Wzbudź w naszym sercu miłość i wdzięczność za Twoją nieskończoną dobroć. Zjednocz nas wszystkich w miłości i daj
nam Twój niebieski pokój (Jan XXIII).
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy

OGŁOSZENIA
Msza Św. – 13 Stycznia
Nasza kolejna comiesięczna msza Sw. odbędzie się 13go stycznia jak zawsze o godz. 12:30, w kościele Nativity
(Bartlett). Bedzie to pierwsza msza Sw. w nowym roku 2019.
Bardzo serdecznie Wszystkich Państwa zapraszamy.

Kącik Finansowy
Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosia $535. Comiesięczna opłata za kościół wynosi
$100. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać!
UWAGA - Druga taca:
W dniu Świąt BN druga taca jest zawsze zbierana na pomoc dla emerytowanych księży w
Willa Wianney, tak bedzie rownież i tym razam, dziękujemy !

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 (5955 St. Elmo Bartlett, TN 38135-1516, Bartlett)
w sobotę, 29 grudnia, o godz. 19:00. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa !

Świąteczne Życzenia
Radosnych świąt Bożego Narodzenia, rychłego spełnienia
każdego marzenia. Ciepła, wiary i życzliwości, a w Nowym
Roku znalezienia miłości.
Życzymy wszystkim pokoju i miłości w te Święta. Niech
Nowonarodzony Bóg-Człowiek zamieszka w Waszych sercach,
w Waszych rodzinach i wśród osób Wam bliskich!
Polska Misja Katolicka
„Opłatek biały biorę do ręki z polskiego pola – czysty i święty

To owoc ziemi, co nam chleb rodzi, to dar od Ojca dla głodnych ludzi
Dzisiaj w Wigilię wieczorną porą biorę Opłatek ze czcią i wiarą,
Do wszystkich ludzi wyciągam ręce: weźcie Opłatek i moje serce.
Bo ja dobrocią i świętym chlebem chcę się podzielić z każdym pod niebem.
I w tę Wigilię tak bardzo pragnę, aby się Adwent skończył naprawdę
Przyjdź Panie Jezu i już nie zwlekaj! Bądź Jezu z nami i już nie czekaj”.
/autor nieznany/

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 2018/19 roku (w j. polskim)
Grudzień

Styczeń

Luty

25 – Boże Narodzenie (9:00)
29- Śpiewanie kolęd (19:00)

13 – Msza Św. (12:30)

10 – Msza Św.(12:30)

