
Biuletyn Informacyjny 
Polskiej Misji Katolickiej 

Grudzień  (December) 2008,      Memphis, TN 

http://www.polskamisjakatolicka.org 

 

Księża:  Kazimierz Abrahamczyk oraz Krzysztof Rusin 
St. John Church, tel: 743-4551       OLPH Church, tel: 754-1204 ext. 103 

 

 
Kolędy na Pasterkę:                                  Kolędy na dzień Bożego Narodzenia : 
Wejście - Wśród nocnej ciszy     Bóg się rodzi, moc truchleje 

Ofiarowanie - Pojdźmy wszyscy do stajenki         Mizerna cicha, stajenka licha 

Komunia - O gwiazdo betlejemska    Gdy śliczna Panna;  Cicha noc 

Dziekczynienie - Cicha noc     Nie było miejsca dla Ciebie 

Zakończenie - Dzisiaj w Betlejem                                      Z Narodzenia Pana;  Wesołą nowinę bracia słuchajcie 

 

Nabożeństwo pokutne i spowiedź św. 
19go grudnia (piatek) o ogodz. 19:00 odbędzie się w kościele St. John  (Lamar Ave) nabożeństwo pokutne w języku 

angielskim a bezpośrednio po nim możliwość przystąpienia do spowiedzi świetej.  
 

Pasterka – 24 grudnia o godz. 21:00 
Tegoroczna Pasterka odbędzie się w środę, 24 grudnia o ogodz. 21:00 w kościele Our Lady of Perpetual Help przy ul. 

Poplar w Germantown. Druga skadka na tacę w ten wieczór będzie zbierana na pomoc dla naszych polskich 

seminarzystów. Zapraszamy !           

"Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, 

Przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, 

Ludzie  gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, 

Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie". 

                                                                            Cyprian Kamil Norwid                                                                                                                            
 

Msza w święto Bożego Narodzenia 12:00 (południe) 
W dniu Bożego Narodzenia msza św. odbedzie się 25 grudnia (czwartek) o godzinie 12:00 w południe, 

rownież w kościele Our Lady of Perpetual Help przy ul. Poplar w Germantown. Druga składka na tacę 

w tym dniu przeznaczona będzie na pomoc dla emerytowanych ksieży z naszej Diecezji w Memphis. 

Tym razem nie będzie spotkania po mszy sw. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa ! 

 

Wspólny Opłatek oraz śpiewanie kolęd – 27grudnia (sobota) 
Pamiętajmy, ze kolęda jako pieśń religijna śpiewana w okresie Bożego Narodzenia jest rodzajem i sposobem modlitwy. 

Zapraszamy serdecznie wszystkich Państwa do uczestnictwa w polsko-amerykańskiej mszy św. w sobotę, 27go grudnia o 

godz. 16:30 w kościele St. John  (Lamar Ave.), przypminamy że uczestnicto w mszy wieczornej w sobote zwalnia z 

obowiazku mszy niedzielnej. 

Bezpośrednio po mszy zapraszamy Państwa do podzielenia się tradycyjnym świątecznym opłatkiem  a także do 

wspólnego śpiewania naszych pięknych świątecznych kolęd. 27 grudnia jest to także uroczystość Św. Jana podczas której 

odbywa się tradycyjne poświęcenie wina. Prosimy o przyniesienie ciast, ciasteczek czy owoców na nasz wspólny 

poczęstunek. Serdecznie zapraszamy  !!!! 

Tradycyjna „Kolęda”czyli Wizyta Duszpasterska 
Tych z Państwa którzy pragną otworzyć drzwi swojego domu i zaprosić naszych księzy na tradycyją w okresie świąt 

Bożego Narodzenia „Koledę” prosimy o telefoniczny kontakt bezpośrednio z kś. Kazimierzem lub ks. Krzysztofem, 

telefony podane są powyżej. 

 

  

http://www.polskamisjakatolicka.org/


Zmiana daty mszy św. w Styczniu 2009 
Informujemy Państwa o przesunięciu o tydzień później naszej comiesięcznej mszy św, odbędzie się ona w 

sobotę, 17go stycznia o godz. 18:30.     - Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa ! 

 

Wyjątkowy wieczór wigilijny                                                       
Jeszcze tylko kilka dni dzieli nas od wyjątkowego wieczoru wigilijnego, w którym niejeden cud może się wydarzyć!!!  

25 grudnia, ten dzień przesilenia zimowego, w którym poganie obchodzili bardzo znane święto ku czci boga słońca, stał 

się dla chrześcijan wyjątkowy i mam nadzieję, że nie tylko dzieci potrafią się z niego cieszyć. 

Świętujemy radosne wydarzenie- Narodziny Syna Bożego – Jezusa Chrystusa. „Bóg się rodzi moc truchleje… ma granice 

Nieskończony” (Bóg się rodzi). W wielu językach, na całym świecie padały życzenia: „zdrowych i wesołych świąt…”  - 

oby były rzeczywiście dla wszystkich radosne. Historyczne już miejsce – Betlejem, w którym „Słowo stało się ciałem i 

mieszkało między nami”, dziś nie jest miejscem pokoju . 

 

Wcale nie w lepszym świecie przyszedł na świat Jezus „Ono w żłobie nie ma tronu 

- i berła nie dzierży, - a proroctwo Jego zgonu już się w świecie szerzy.” Narodziny 

Syna Bożego odmieniają oblicze tego świata. 

„Aniołowie się radują pod niebiosa wyśpiewują: - Gloria, gloria, gloria in excelsis 

Deo.” Czy możemy dołączyć do tego anielskiego chóru? 

Wiele rzeczy w świecie będzie chciało w nas zabić tę wyjątkową radość, 

zniszczyć.... 

- może to być zmęczenie przygotowaniami do świąt i ktoś powie nie mam już siły 

cieszyć się tymi świętami. 

- może niedawna utrata kogoś bliskiego 

- może problemy rodzinne i zawodowe, które w czasie świąt wcale nie zniknęły. 

- może kpina z tego co święte i boskie, tak często dziś przez chrześcijan w życiu 

doświadczana. 

Czy to są wystarczające powody? Czy w taki sposób możemy wytłumaczyć 

dzieciom brak w nas radości? 

„Cóż masz niebo nad ziemiany? Bóg porzucił szczęście swoje,wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje”. 

Cieszymy się z narodzin dziecka – tu są niezwykłe narodziny wyjątkowego dziecka. Radość, którą dzieli dziś tak wielu 

chrześcijan jest jeszcze większą radością, bo podzieloną na wiele serc. A jeśli z tych świąt wyeliminujesz duchowe 

przeżycie, to co ci pozostanie ? jedzenie i picie? Jeśli utracimy radość z tych świąt to co nam pozostanie? 

Mamy może popaść w takie absurdy jak Francuzi, którym nagle, choinka kojarzy się z nietolerancją religijną, kolędy 

potraktować jako przeżytek, odebrać sobie sakrum tego wydarzenia, albo zatracić jego znaczenie jak w przypadku pewnej 

Francuski, która w Paryżu, przyszła do Komunii św. z pieskiem na rękach i żądała dla niego Komunii. Zło i głupota 

ludzka w różny sposób będzie nas atakować. 

Kochani, pragnę życzyć Wam i waszym Rodzinom - pogody ducha, radości, miłości od bliskich wam osób, ale nade 

wszystko, niech tegoroczne Święta Bożego Narodzenia upłyną pod znakiem Miłości, która dla naszego zbawienia stała się 

Dzieciną, Bóg w swojej Miłości uniżył się tak wielce iż dla nas wszystkich posłał swego Jedynego Syna.  

Niech ten gest Bożej Miłości zawsze nam towarzyszy- a szczególnie w chwilach rosterek czy trudnych wyborów w 

naszym zyciu!!!!  Nie bójmy dzielić sie tą Miłością ze wszystkimi kórych spotkamy na naszej drodze, abyśmy naszą 

postawą zawsze świadczyli o Tym który nas strorzył i ukochał pierwszy! 

 

                                                                                           ks. Krzysztof Rusin, Boże Narodzenie 2008 

 

 

 



Podziękowanie !!!! 

 
Ksieża oraz członkowie Polskiej Misji Katolickiej wraz z dziećmi pragną bardzo serdecznie 

podziękować Panu Feliksowi Kornas za poświęcony czas i dedykację w celu przygotowania 

i uszycia stroju dla naszego tegorocznego Św. Mikołaja. Będziemy wielokrotnie Pana 

Feliksa wspominać na naszych corocznych Mikołajowych obchodach.  

 

Serdeczne podziękowania również przekazujemy Pani Marysi Śnieżek, za przygotowanie 

słodkich pyszności na tę okazję. 

Bardzo serdecznie Państwu Dziekujemy !!!! 

                                                       Polska Misja Katolicka 

 

 

Ogłoszenia: 
Świąteczny Opłatek oraz suszone grzyby –          
Można jeszcze zakupić opłatek oraz suszone grzyby . Zainteresowanych prosimy o kontakt z  Zosią, tel. 372-5794 

 

Intencja Mszy Św. - Informacja 
Ze względu na duże zainteresowanie intencjami mszalnymi, prosimy wszystkich zainteresowanych o wcześniejsze 

zgłaszanie ich bezpośrednio do naszych księży Kazimierza lub Krzysztofa. Każdy może zamówić intencję na mszę św. 

Ilość intencji zależy od liczby księży odprawiajacej daną mszę. Każdy ksiądz może mieć oddzielną intencję. Jeśli 

odprawia mszę jeden ksiądz, liczba intencji może być rownież podwójna,  a nawet potrójna jeśli pierwszy i kolejny 

ofiarodawca wyrazi na to zgodę. 

 
 Świąteczne Życzenia 

Wszystkim członkom i sympatykom Polskiej Misji Katolickiej składamy najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku, aby przyjście na świat Chrystusa, przyniosło ze sobą radość, pokój, nadzieję i miłość. 

 

                                                                                                                        Polska Misja Katolicka 

 

 
 

 


