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  Intencje dzisiejszej Mszy Św.   

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w poniższych intencjach:  

 Za ŚP. Zofię Mucha - Mamę Bożeny Kucza – w 1szą rocznicę śmierci 

 Za ŚP. Mateusza Kozioł - Tatę Kazi Szymanek – w 18 rocznicę śmierci 

Boże, Tyś nam przykazał czcić ojca i matkę, zmiłuj się łaskawie nad duszami naszych  rodziców  

i odpuść im grzechy; pozwól nam oglądać ich w radości Twej wiekuistej światłości. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. Wszyscy kiedyś połączymy się wspólną wiarą i miłością Twoją  

i będziemy wszyscy w Tobie zjednoczeni. Amen.  

 

Pieśni na dziś (# w Abba Ojcze):                                Czytania na dziś (2 Niedziela Adwentu, Rok B): 

Wejście– Archanioł Boży Gabriel # 228   I - Z Księgi proroka Barucha 5:1- 9  

Ofiarowanie– Spuśćcie nam ziemskie niwy #260  II – Z listu św. Pawła Apost. 1:4-6, 8-11  

Komunia – Marana tha  #240     Psalm: Ps 126(125) 1-2a, 2 cd-4, 5-6  

Dziękczynienie- – „Otwórz me oczy”                                    Ewangelia: Wg. Św. Łukasza  3:1-6 

Wyjście – Czekam na Ciebie #235   

Druga Niedziela Adwentu 

Adwent ma nas przygotować do Bożego Narodzenia. Co to znaczy? Jak to uczynić? Kierunek i sposób ukazała nam 

liturgia Słowa Bożego. Nasze adwentowe przygotowanie ma na celu nasz powrót do 

Boga. Trzeba nam uwierzyć w Jego obecność wśród nas, uwierzyć w Jego moc. Wbrew 

pozorom nie jest to takie łatwe. Roman Bandstaetter tak pisał:  

Bo chcąc naprawdę wierzyć w Ciebie, Boże, Musimy zostać artystami wiary  

I nieustannie tę wiarę zdobywać, I wciąż od nowa zdobywać jej głębię, Jak zdobywamy 

nowe słowo w wierszu, Jak zdobywamy nowy dźwięk w muzyce  

I nowe barwy na płótnie obrazu. Każda rutyna i każda maniera są śmiercią wiary i 

śmiercią sumienia. Nasze przygotowanie do Bożego Narodzenia ma być staraniem o 

odwrócenie się od zła. Do zła, które uczyniliśmy i dobra, które zaniedbaliśmy, trzeba 

nam przyznać się przed sobą i przed Bogiem. Trzeba przystąpić do sakramentu pokuty. 

Ktoś powie: tyle razy już próbowałem i wciąż to samo. Po spowiedzi jakiś czas jest 

dobrze, ale później znowu upadam. Popełniam te same grzechy. Słyszymy wtedy w 

naszym sercu chichot szatana, który nam podpowiada: "Bóg cię nie kocha z twoją słabą 

wolą i grzechami". Jesteśmy gotowi uwierzyć, że to nie ma sensu. Nie wolno nam 

poddać się rezygnacji. Widziałeś kiedyś pracę ogrodnika? Patrząc z daleka wydaje się, 

że on wyrywa ciągle ten sam chwast. Gdy jednak przyjrzysz się 

dokładniej, to przekonasz się, że on za każdym razem wyrywa 

inny chwast, choć podobny do wyrwanego. Tak samo i ty 

wyznajesz podobne, ale nie te same grzechy i zaniedbania.  

Spróbuj jeszcze raz z pomocą Bożą. W filmie Lot nad 

kukułczym gniazdem główny bohater Mc Murphy chce 

wyrwać z podłogi granitowy postument, rzucić nim w 

zakratowane okno. Chce w ten sposób stworzyć możliwość 

ucieczki z zakładu psychiatrycznego. Inni patrzą na niego z 

politowaniem. Mówią, że nie da rady. Umawiają się o mały 
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zakład. Bohater przegrywa go. Wypłacając przegraną kwotę patrzy na swych towarzyszy i mówi: "Ale przynajmniej 

próbowałem". Spróbuj i ty jeszcze raz. Uwierz w moc Boga. On się tobą nie znudził. Oto Pan, Bóg, przychodzi z 

mocą. Pamiętajmy o dobrym przygotowaniu się do Świąt Bożego Narodzenia, przede wszystkim przez modlitwę i 

spowiedź.               Ks. Bogdan Giemża, SDS  

 

Bardzo Serdecznie Dziękuję ! 

Drodzy Przyjaciele Moi z Polskiej Misji Katolickiej - tą drogą pragnę Wam wszystkim bardzo serdecznie 

podziękować za tę miłą niespodziankę która spotkała mnie po mszy 11go 

listopada. Nie marzyłam nawet nigdy o tym, że tak uroczyste będą moje 

urodziny. Czas szybko ucieka,  lat przybywa i czasem nie chcemy nawet 

pamietać ile lat jest za nami... Zrobiliście mi ogromną przyjemnść,  za co z 

całego serca Dziekuje !!!   

Szczególne podziękowania kieruję na ręce Pana Edwarda Nowakowskiego 

oraz dla Jego „sekretnych pomocników”, za przesmaczny tort, kwiaty,  

prezenty i wszystkie ciepłe słowa. W tym miejscu, pragnę w szczególności 

podziękować  Edwardowi za Jego przyjaźń oraz nieustającą pomoc dla 

naszej Polskiej Wspólnoty. 

 Dużo ciepła było w każdym Waszym słowie i w każdym miłym geście, nikt nie zaprzeczy, iż mnóstwo przyjaznych 

dusz napotkałam tu w Memphis......  i że tak powiem, będzie to nowy ‘zastrzyk” energii dla mnie. Dziś dla Was w 

podzięce piszę tych słów parę, abyście wiedzieli, że i ja mam wiarę i w każdym człowieku szukam pięknej strony, bo 

człowiek jest z miłości i do miłości stworzony. 

                                                       Zofia Schmidt 

 

Sprzątanie obejścia Kościoła Św . Jana 

Ksiądz Kazimierz zachęca wszystkich którzy zechcieliby pomóc w sprzątaniu obejścia Kościoła Św. 

Jana  (grabienie liści i zbieranie śmieci), w dniu 8 grudnia (sobota) od godz. 9tej rano.  W razie 

deszczu sprzątanie przesunięte będzie na tydzień później, 15go.  

Zapraszamy chętnych do pomocy ! 

 

Opłatek 

Jak co roku można zakupić opłatek, 1koperta (3 szt.), w cenie 2$. Prosimy o kontakt z Zofią Schmidt 

(372-5794).  

Śpiewanie Kolęd 

Podobnie jak w latach ubiegłych  pragniemy kontynuować piękną tradycję śpiewania 

kolęd w okresie światecznym.  Ponownie w tym roku,  Państwo Ela i Andrzej Słomińscy 

zapraszają wszystkich którzy lubią i śpiewają kolędy do swojego domu w sobotę, 29 

grudnia o godz. 17:00.  

Adres i dokładniejsze informacje w następnym biuletynie. 

 

Spowiedź św. w Grudniu 

11go grudnia (wtorek) od godz. 19:00 w Katedrze (Central Ave.) będzie możliwość przystąpienia do spowiedzi 

świetej, polscy księża uczestniczyć będą w regionalnie zorganizowanej spowiedzi dla kościołów w midtown. Można 

również dzisiaj po mszy przystąpić do spowiedzi lub umówić się z księdzem  telefonicznie na indywidualną 

spowiedź. 

Pasterka – 24 grudnia oraz Msza  Św. – Boże Narodzenie 

Tegoroczna Pasterka odbędzie się w środę, 24 grudnia o ogodz. 21:30 w kościele St. John  

przy ul. Lamar.  

Msza Św. w Boże Narodzenie, 25 grudnia, odbędzie się ogodz. 13:30 w kościele St. John 

(Lamar Ave.) Po mszy spotkamy się w przykościelnej sali aby podzielić się świątecznym 

opatkiem oraz na wspólny poczęstunek. Prosimy o przyniesienie lekkiego dania lub ciasta lub 

owoców na wspólny stół. Bardzo serdecznie Wszystkich Państwa zapraszamy !!! 

Msza św. Na Przywitanie Nowego Roku 

We wtorek, 1go stycznia, o godzinie 13:30 odbędzie się msza św. w j. polskim na przywitanie Nowego Roku 2013. 
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Św. Mikołaj 
Wszystkich naszych najmłodszych  milusińskich zapraszamy bezpośrednio po mszy św. na  

spotkanie ze Świętym Mikołajem. Przy tej okazji przypominamy rodzicom dzieci o 

konieczności  wpisania na listę Polskiej Misji Katolickiej (porzez internet lub przez wypisanie 

formy którą można znaleźć na stojaku w kościele),  aby żadne dziecko nie zostało pominięte w 

tęj przepięknej uroczystości.  
 

 Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na mszy w listopadzie wynosiła $320 (oraz 

druga zbiórka na farbę - $117).  Comiesięczna opłata za kościół 

wynosi $100.  Bardzo wszystkim serdecznie dziękujemy za  

obecność oraz wsparcie finansowe. 

 

Wspomnienie św. Cecylii 

Nasz tegoroczny koncert Św. Cecylii (24go listopada),  w kościele St. John byl dużym 

sukcesem. Z całego serca dziękujemy wszystkim organizatorom i uczestnikom 

koncertu św.Cecylii. Szczególne podziękowania kierujemy do obsługi technicznej 

„sound system”. Niech św. Cecylia, patronka muzyki kościelnej, będzie dziś dla 

wszystkich organistów, chórzystów, dyrygentów, kompozytorów i wykonawców 

wzorem do naśladowania. Abyśmy mogli, jak ona, naszym życiem wyśpiewać Bogu 

najwspanialszą pieśń uwielbienia! 

 Zapraszamy chętnych do obejrzenia fragmentów koncertu oraz zdjeć na stronie internetowej PCM. 

 

Lista Polskiej Misji Katolickiej 

Członkowstwo w Polskiej Misji Katolickiej nie jest obowiązkowe oraz nie wymagane, nie istnieją żadne składki 

członkowskie czy też wpisowe. Wszyscy zawsze są mile widziani na naszych mszach świętych czy też innych 

organizowanych uroczystościach.  Niemniej jednak czasami potrzebny nam jest kontakt z Państwem w celu 

przekazania koniecznych informacji.  Mamy dwie drogi wpisu poprzez internet lub tradycyjnie poprzez wypełnienie 

formularza. Zachęcamy Państwa do wpisu do PMK lub uzupełnienia wiadomości jeśli kontakt uległ zmianie (adres 

czy telefon). Dziekujemy Serdecznie ! 

Adwent - Cóż To Za Czas? 

Adwent – to radosny czas przygotowania się do Narodzenia Pańskiego, w czasie 

którego wspominamy uroczyście pierwsze przyjście Jezusa i jednocześnie 

oczekujemy Jego ponownego przyjścia na ziemię. 

Pierwsze ślady obchodzenia adwentu spotykamy w IV wieku, między innymi w 

liturgii galijskiej i hiszpańskiej. Obecnie Adwent obejmuje 4 kolejne tygodnie, 

począwszy od pierwszej niedzieli po Uroczystości Chrystusa Króla do pierwszych 

Nieszporów Bożego Narodzenia /24 grudnia/ 

Adwent w polskiej rzeczywistości religijnej jest szczególne pięknym okresem 

liturgicznym. Przemawia za tym bardzo rozbudowana w naszej tradycji jego 

symbolika oraz jej znaczenie. 

Liturgia Adwentu trwa cztery tygodnie, a ostatni IV tydzień jest pełnym napięcia i radości oczekiwaniem na 

Narodzenie się Mesjasza. W czytaniach mszalnych wyczuwa się podwójne 

napięcie eschatologiczne. Trzy pierwsze Niedziele podkreślają oczekiwanie na 

ostateczne przyjście Chrystusa na końcu czasów. Z kolei ostatni tydzień jest 

bezpośrednim przygotowaniem na czas Bożego Narodzenia i jest wspomnieniem 

pierwszego przyjścia Syna Bożego. Z obu tych względów Adwent jest czasem 

radosnego, pobożnego oczekiwania. III Niedziela zwana Niedzielą Gaudete (łac. 

radujcie się, od pierwszego słowa Introitu) wyróżnia się tym, że podczas liturgii 

używa się szat koloru różowego, który w odróżnieniu od barwy fioletowej jest 

bardziej nasycony światłem, stanowiąc prześwit światła, które przypomina nam, 

że czas Bożego Narodzenia jest już blisko. 

Czytania mszalne charakteryzują się cierpliwym nawoływaniem proroków, którzy wzywają nas do nawrócenia i 

podkreślają zbliżający się kres czasów i rychłe nadejście królestwa Bożego. Jednocześnie Kościół przypomina nam o 
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nadziei, jaka wiąże się z paruzją. W każdej bowiem mszy padają słowa „abyśmy zawsze wolni od grzechu i 

bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa”. 

Czas Adwentu ma także bogatą i piękną symbolikę. 
Najbardziej charakterystycznym zwyczajem adwentowym, szczególnie w Polsce, są 

Roraty (nazwa pochodzi od pieśni adwentowej Rorate caeli desuper – Niebiosa, 

spuście rosę..., pierwsze wzmianki o ich celebracji pochodzą z XIII w., od XIV w. 

znane są już w całej Polsce. Msza roratnia, czyli wotywna o Najświętszej Maryi 

Pannie sprawowana jest wcześnie rano tak, że mrok świątyni rozpraszają jedynie 

zapalone świece, przyniesione przez wiernych. Roraty to czas, kiedy razem z Maryją 

oczekujemy na wybawienie, jakie przyniosą światu narodziny Zbawiciela. Podczas tej 

rannej mszy Maryję symbolizuje specjalna świeca zwana roratką. W tradycji 

przyjmuje się, że jest ona znakiem Maryi, która jako 

jutrzenka zwiastuje „wschodzące słońce” – Jezusa 

Chrystusa. 

Po pierwszej połowie XIX w. pojawił się także w 

naszych świątyniach niemiecki zwyczaj umieszczania 

w kościołach wieńca adwentowego wykonanego z 

jedliny z czterema świecami. Jest on symbolem 

nadziei. Również świece mają określone znaczenie. Pierwsza z nich, zapalana w I 

Niedzielę Adwentu, symbolizuje przebaczenie grzechu nieposłuszeństwa Adamowi i 

Ewie przez Boga. Kolejna, zapalana w II Niedzielę Adwentu, symbolizuje wiarę 

patriarchów narodu wybranego w obietnicę daru Ziemi Obiecanej. Trzecia, zapalana 

w III Niedzielę Adwentu, symbolizuje radość króla Dawida świętującego Przymierze 

z Bogiem. Ostatnia, zapalana w IV Niedzielę Adwentu, symbolizuje nauczanie proroków, którzy zapowiadają 

przyjście Mesjasza i Jego Królestwa pokoju. Całość wieńca adwentowego (światło, zieleń i forma – krąg ) 

symbolizują wspólnotę Kościoła, oczekującą w nadziei i radości na przyjście Pana. 

W okresie Adwentu podczas liturgii używany jest fioletowy kolor szat, jest on znakiem żałoby i pokuty, ale 

symbolizuje również skruchę, pokorę, a także dostojność. Fiolet, jako że jest zmieszaniem dwóch kolorów: 

czerwonego (wyraża to, co duchowe) i niebieskiego (wyraża to, co cielesne), symbolizuje również walkę między 

duchem a ciałem, a także wskazuje nam na moment Wcielenia Chrystusa, który zjednoczył w sobie to, co boskie i to, 

co cielesne. 

Wielkimi prorokami Adwentu są Izajasz i Jan Chrzciciel, którzy nieustanie 

przypominają nam słowa: Nawracajcie się! Odwagi, nie bójcie się! Pan jest blisko! . 

Nawiązując do wezwania proroków w parafiach wyznacza się specjalny czas na 

wewnętrzne skupienie i zastanowienie się nad swoim życiem jakim są trwające 

zazwyczaj trzy dni rekolekcje adwentowe. Obejmują one modlitwę wspólną i 

indywidualną oraz specjalne nabożeństwa. Przystąpienie do sakramentów Pokuty i 

Eucharystii przygotowuje nasze serca na NARODZINY BOGA _ CZŁOWIEKA w 

każdym z nas. 

 

Czas Adwentu, który rozpoczął się 2 grudnia, jest więc kolejną szansą dla Ciebie i dla mnie: 
- by w Roku wiary jeszcze raz otworzyć serce na przyjście Jezusa... 

- by przygotować Mu właściwe miejsce w moim życiu... 

- by dostrzec oczyma wiary codzienne ślady Jego obecności... 

- by rozsiewać wokół siebie adwentową radość... 

 

Msze Św. na nadchodzące miesiące  

Grudzień Styczeń Luty 

9- Msza Sw.& Mikołaj 

24- Pasterka 

25- Boże Narodzenie 

 

1 - Msza Św. (j. polski) 

13- Msza Św. (j. polski) 

10- Msza Św. (j. polski)-  

 
 


