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                     Boże Narodzenie A.D. 2010 
 

W imieniu Polskiej Misji Katolickiej 

pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia 

Świąteczne i Noworoczne. 

 

Niech Święta Bożego Narodzenia 

będą dla Was czasem pogłębionej refleksji 

nad tajemnicą Wcielonego Słowa Bożego. 

Niechaj Pan Jezus, 

Owoc nieskończonej i niepojętej 

Miłości Boga do człowieka 

napełni Wasze serca pokojem, radością i miłością. 

Niech Nowy Rok 2011 

będzie lepszy od minionego 

i obfitszy w Boże Łaski i Błogosławieństwo. 

 

    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 Abba Ojcze) 

        #321 -  Pójdźmy wszyscy do stajenki 
#341 – Wśród nocnej ciszy 

#290 – Dzisiaj w Betlejem 

#315  - Ogwiazdo Betlejemska 

#280 – Cicha noc 

#276 – Bóg się rodzi 

#322 -  Przybieżeli do Betlejem (dodatkowa) 

 

#312- Nie było miejsca dla Ciebie 

#336 – W żłobie leży  

#322 – Przybieżeli do Betlejem 

Druga taca 

# - 292 Gdy się Chrystus rodzi 

# - 272 Anioł Pasterzom mówił (dodatkowa) 

 

Dzień BN - Druga zbiórka na tacę przeznaczona  jest na emerytowanych księży (Villa Vianney). 
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Msza w święto Bożego Narodzenia 13:00 (po południu) 

W dniu Bożego Narodzenia msza św. odbędzie się 25 grudnia (sobota) o godzinie 13:00, w 

kościele Św. Anny przy ul. Stage w Bartlett (St. Joachim Chapel) . Druga składka na 

tacę w tym dniu przeznaczona będzie na pomoc dla emerytowanych ksieży z naszej 

Diecezji w Memphis. Po Mszy Św.  zapraszamy wszystkich do sali pod kaplicą na ciasto i 

kawę a także aby podzielić się tradycyjnym opłatkiem. Serdecznie zapraszamy do 

uczestnictwa oraz przyniesienia domowych wypieków na wspólny stół. 

 

 

 

 

„Odpust” w kościele Sw. Jana  – 26grudnia (niedziela)    

Ks. Kazimierz zaprasza wszystkich Państwa bardzo serdecznie do uczestnictwa w polsko-

amerykańskiej Mszy Św. w niedzielę, 26go 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  !!!! 

Msza Św. na  Powitanie Nowego Roku  – 8go stycznia (sobota)  

Pierwsza polska msza św. w nowym 2011 roku, - zapraszamy serdecznie wszystkich Państwa do 

uczestnictwa w sobotę, 8go stycznia o godz. 18:30 w kościele St. John  (Lamar Ave.). Bezpośrednio 

po mszy ( St. Jude Hall) zapraszamy Państwa na kawę i ciasto a także  do wspólnego śpiewania 

naszych pięknych świątecznych kolęd. Prosimy o przyniesienie ciast, deserów czy 

owoców na nasz wspólny poczęstunek. Serdecznie zapraszamy  !!!! 

Tradycyjna „Kolęda”czyli Wizyta Duszpasterska 

Osoby które 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. Kazimierzem, ks. 

Krzysztofem lub ks. Jackiem, telefony podane są powyżej.  

Obchody 40lecia Diecezji w Memphis 

Ksiądz Kazimierz zaprasza wszystkich Polaków do uczestnictwa we mszy św. która będzie celebrowana przez Biskupa J. 

Terry Steib, S.V.D.  na 40tą rocznicę istnienia Diecezji w Memphis. Msza odbędzie się w Katedrze przy ulicy 1695 

Central Ave. we czwartek, 6 stycznia o godz. 18:30.  Zachęcamy wszystkich którzy posiadają polskie stroje regionalne do 

ubrania się w nie w celu pokazania rożnorodności kulturowej Diecezji. 

 

 

             


