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“Descendit de caelis Salvator mundi! Gaudeamus!” Zstąpił z nieba Zbawiciel świata! Radujmy się! 
 

Święta Bożego Narodzenia  są czasem, który sprawia, że przestajemy się spieszyć, a w naszych sercach gości 

radość i pokój. To czas, kiedy stajemy się lepsi i bardziej 

doceniamy to, że wokół nas są bliscy i przyjaciele. 

Przyjmijcie zatem najlepsze życzenia, aby atmosfera Świąt Bożego Narodzenia była kolorowa i ciepła, 

 a Wigilia wprowadziła Was w ten magiczny nastrój. 

Życzymy, aby tegoroczne  święta i nadchodzący Nowy Rok 2010 przyniosły zdrowie, pogodę ducha i szczęście. 

Życzymy także wytrwałości 

 w realizacji marzeń i sukcesów w każdej dziedzinie życia. . Niech Wasze twarze zawsze rozpromienia 

uśmiech, a gwiazda Betlejemska prowadzi ku szczytom. Niech Maryja, Dziewica oczekiwania i spełnienia, 

która strzeże tajemnicy Narodzenia, sprawi, abyśmy umieli rozpoznawać w Dzieciątku, które tuli w 

ramionach, obiecanego Zbawcę, niosącego wszystkim nadzieję i pokój. 

 

 Tego z całego  serca życzą: 

Ksiądz Kazimierz Abrahamczyk S.V.D. 

Ksiądz Krzysztof Rusin 

Ksiądz Jacek Kowal 

 

 

 

Kolędy na Pasterkę:                                          Kolędy na dzień Bożego Narodzenia : 
(# w Pan z Wami) 

        #74 -  Pójdżmy wszyscy do stajenki 
#82 – Wśród nocnej ciszy 

#47 – Dzisiaj w Betlejem 

#41  - Cicha noc 

#30 – Ach ubogi żłobie 

#60 – Mizerna cicha 

(druga zbiórka na tacę) 

#64 – Nie było miejsca dla Ciebie 

#74 -  Pójdźmy wszyscy do stajenki 

 

#38  - Bóg się rodzi 

#83 – W żłobie leży 

#35- Anioł Pasterzom mówił 

#75 – Przybieżeli do Betlejem 

#48 – Gdy się Chrystus Rodzi 

Dodatkowe 

#85 -  Z Narodzenia Pana 

#57- Lulajże Jezuniu  

Druga zbiórka na tacę przeznaczona  jest na emerytowanych księży (Villa Vianney). 
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Pasterka – 24 grudnia o godz. 21:00 
Tegoroczna Pasterka odbędzie się we czwartek, 24 grudnia o ogodz. 21:00 w 

kościele Our Lady of Perpetual Help przy ul. Poplar w Germantown. 

Serdecznie zapraszamy do udziału  !      

   

Msza w święto Bożego Narodzenia 12:30 (po południu) 
W dniu Bożego Narodzenia msza św. odbędzie się 25 grudnia (piątek) o 

godzinie 12:30, w kościele Św. Anny przy ul. Stage w Bartlett. 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 Św.  

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa ! 
 

„Odpust” w kościele Sw. Jana  – 27grudnia (niedziela) 
Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie do uczestnictwa 

w polsko-amerykańskiej Mszy Św. w niedzielę, 27go grudnia o 

godz. 12:00 (południe) w kościele St. John  (Lamar Ave).                                                         

Bezpośrednio po  Mszy Św. ks. Kazimirz  zaprasza  Państwa na  

uroczystości odpustu u Św. Jana, podczas której odbędzie się 

próbowanie poświęconego podczas  Mszy Św. wina.  Prosimy o przyniesienie ciast, 

ciasteczek lub owoców na wspólny stół.  Serdecznie zapraszamy  !!!! 
 

Wspólny Opłatek oraz śpiewanie kolęd – 2stycznia 2010 (sobota) 
Zapraszamy serdecznie wszystkich Państwa do uczestnictwa w polskiej Mszy Św. w sobotę, 2go stycznia o 

godz. 18:30 w kościele St. John  (Lamar Ave.), przypminamy że 

uczestnicto w mszy wieczornej w sobote zwalnia z obowiazku mszy 

niedzielnej. 

Ponadto pamiętajmy, że kolęda jako pieśń religijna śpiewana w okresie 

Bożego Narodzenia jest rodzajem modlitwy. 

 

Bezpośrednio po Mszy Św. zapraszamy Państwa do podzielenia się 

tradycyjnym polskim świątecznym opłatkiem  oraz  wspólnego śpiewania 

naszych pięknych świątecznych kolęd. Będzie również okazja do  złożenia 

sobie wzajemnie życzeń oraz przywitania Nowego 2010 roku.  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 księży na 

tradycyją w okresie świąt Bożego Narodzenia „Koledę” prosimy o telefoniczny kontakt 

bezpośrednio z ks. Kazimierzem ks. Krzysztofem, lub ks. Jackiem - telefony podane są powyżej. 
 

Msza Św. w Styczniu 2010 
Informujemy Państwa że kolejna  nasza comiesięczna Msza św. odbędzie się w sobotę, 16go 

stycznia o godz. 18:30.     - Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa ! 

 

Boże Narodzenie jest czymś więcej...... 
„W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i 

ciemność jej nie ogarnęła.” (J 1:4-5).  Boże Narodzenie jest czymś więcej niż tylko 

urokliwym blaskiem świec i urzekającymi jasełkami, czymś więcej niź cudowną atmosferą Wigilii. Boże 

Narodzenie to nie tylko błoga cisza i zwiastowanie pokoju, lecz także skandal, zgorszenie. „Słowo stało się 

ciałem" - dla starożytnych słuchaczy Ewangelii wiadomość ta była niesłychana, niewyobrażalna. Bóg w 
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ludzkiej postaci - jak to możliwe. Ale i dzisiaj wieść ta nie straciła, jeśli tylko zastanowimy się przez moment, 

nic zego ze swego prowokacyjnego charakteru. Słowo, urodzone w ubogiej stajni, stało się ciałem, ze 

wszystkimi konsekwencjami. Stało się ciałem, to znaczy człowiekiem w jego pełnej ziemskiej egzystencji: 

potrzebującej, narażonej na zranienie, śmiertelnej. Nie ma w niej nic boskiego, a 

jednak Bóg w swej odwiecznej mądrości postanowił stać się właśnie człowiekiem. 

Dlaczego? 

Postąpił tak z miłości:„Bóg bowiem tak umiłował świat, że wydał swego 

jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie 

wieczne” (J 3:16). Z miłości Bóg przyszedł na ten świat, licząc się ze wszystkimi i 

ostatecznymi konsekwencjami tego kroku. Ponieważ chciał, by nasze życie było pełne światła, przyszedł do 

naszej ciemności, do ogarniającego nas lęku, do przerażającej nas przemocy i do zatruwającej nasze życie 

nienawiści.  

Bóg przychodzi do ciemności. Ale to właśnie ją przemienia. Pozostaje w niej blask światłości, którą jest Bóg. 

Pozostaje w niej światło, które może wskazać nam drogę przez naszą ciemność.                                                     

Z chwilą Bożego Narodzenia nie wszystko od razu, jak na zawołanie, zmieniło się na lepsze. Ale wszystko 

odtąd jest inne. W każdym miejscu na świecie żaden człowiek nie jest już odtąd sam. Niezależnie, dokąd 

idziemy czy musimy iść, Bóg, który stał się człowiekiem, zawsze idzie przed nami. 
 

                                   Ksiądz Kazimierz Abrahamczyk S.V.D. ( Boże Narodzenie 2009) 

 

 

Ostatnia w Karnawałe Zabawa- „Polka Dance” 

Pragniemy Państwa poinformować, że w niedzielę14go lutego od godz. 17:00, w 

Madonna Hall (kościół Św. Anny – Bartlett) odbędzie się (organizowana wspólnie z 

kościołem Św. Anny) ostatnia  taneczna zabawa karnawałowa sezonu  Polka Dance. 

Dokładniejsze informacje podamy w następnym biuletynie.  Prosimy  

o zarezerwowanie wieczoru na tę specjalną okazję !  
 
 

Ogłoszenia w Biuletynie 
Przypominamy Państwu, że istnieje możliwość  ogłoszeń reklamowych w naszym biuletynie. Aby zamieścić 

ogłoszenie prosimy o kontakt z Zofią Schmidt (372-5794).  

Zapraszamy wszystkich mających własne firmy do ogłaszania się w naszym biuletynie. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały... 

  Dlaczego jest święto...                                                                                

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? 

Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? 

Dlaczego śpiewamy kolędy?                 

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa. 

Dlatego, żeby podawać sobie ręce. 

Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie. 

Dlatego, żeby sobie przebaczać. 

  ks. Jan Twardowski  

                                                             



Boże Narodzenie 

Dla każdego z nas święta to czas szczególny. To nie tylko wspomnienie 

ważnego wydarzenia religijnego, ale także czas odpoczynku, spotkań z 

bliskimi i rodziną. Coraz częściej święta stają się ucieczką od codzienności, 

czasem wyciszenia i refleksji.        

W większości krajów o tradycji chrześcijańskiej zaczynają się one wieczerzą 

wigilijną tj. dnia 24 grudnia, która jest czasem radosnego oczekiwania na 

narodziny Jezusa. Okres poprzedzający Narodzenie Pańskie nazywany jest 

Adwentem i trwa cztery tygodnie. 

 

Podczas Wigilii gromadzimy się całymi rodzinami w oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę zwiastującą 

narodzenie Jezusa.  Przed północą wierni licznie udają się do kościołów, gdzie o północy celebrowana jest 

uroczysta msza święta zwana Pasterką, która jest wspomnieniem oczekiwania pasterzy na narodzenie 

Dzieciątka.  25 grudnia jest więc jednym z najradośniejszych świąt w tradycji chrześcijańskiej. Wszystkie 

kościoły są przepiekanie przystrojone, celebrujący msze ubrani są w białe szaty liturgiczne a sale kościelne 

wypełnia śpiew kolęd. Dawniej, podczas dnia Bożego Narodzenia celebrowane były trzy msze święte: pasterka, 

masz poranna i masz popołudniowa. Obecnie w kościołach katolickich obowiązuje niedzielny porządek mszy 

świętych, za wyjątkiem Pasterki która odprawiana jest o północy. Pasterka upamiętnia oczekiwanie i modlitwę 

pasterzy zmierzających do Betlejem. W Polsce jest jedną z najważniejszych świątecznych tradycji.  

 

W dzień Bożego Narodzenia obdarzamy się wzajemnie  życzliwością i 

miłością oraz składamy sobie najserdeczniejsze życzenia. Ze składaniem 

życzeń nieodłącznie związana jest tradycja wysyłania kartek świątecznych. 

Popularnym zjawiskiem jest również wysyłanie wraz z nimi białego opłatka, 

którym nie możemy połamać się osobiście. 

Podobnie jak i w Polsce, tak i na całym świecie, ze świętami Bożego 

Narodzenia nieodłącznie związane są szopki, choinka, śpiewanie kolęd i 

wręczanie prezentów.  

W każdym kraju świętuje się je bardzo uroczyście, spędzając czas z rodziną i bliskimi. W krajach gdzie wieczór 

wigilijny nie odgrywa aż tak wielkiego znaczenia, najważniejszym dniem  jest dzień  Bożego Narodzenia. W 

tym też dniu spożywa się uroczysty obiad, podczas którego podaje się tradycyjne dla regionu potrawy np.:  na 

Wyspach Brytyjskich są to nadziewany, pieczony indyk, świąteczny pudding oraz mince pie (farsz mięsny 

zapiekany w cieście), w Niemczech kiełbaski, we Francji pieczona gęś i owoce morza, a w Danii pieczona 

kaczka. Bez względu na to gdzie są obchodzone, zawsze wywołują wiele pozytywnych emocji i jednoczą ludzi. 

 

W Drugi dzień świąt tj. 26 grudnia, m.in. w Polsce, obchodzone jest wspomnienie pierwszego męczennika - 

świętego Szczepana. Został on ukamienowany przez zwolenników Szawła, gdyż nie chciał wyprzeć się wiary w 

boskość Jezusa. W dniu tym zachowuje się niedzielny porządek mszy świętych. W czasach Polski ludowej, na 

pamiątkę ukamienowania św. Szczepana, praktykowano zwyczaj obsypywania księdza owsem tuż po mszy 

świętej. Z dniem tym związane jest także wiele przysłów takich jak: „Jaka pogoda w Szczepana panuje, taka na 

luty nam się szykuje”; „Na świętego Szczepana bywa błoto po kolana”; czy „Jak przymrozi na Szczepana, 

będzie wiosna od Damiana”. 

         


