
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głos wołający na pustyni 

  

„Przygotujcie drogę Panu, Jemu 

prostujcie ścieżki. 
Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest 

nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego 

cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i 

przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając 

/przy tym/ swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści 

wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się 

szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: Idzie za mną 

mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się 

schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem 

was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. 

(Mk 1,1-8) 

 

Biuletyn Informacyjny 

Polskiej Misji Katolickiej 
7 Grudzień (December), 2014 - Memphis, TN 

II NIEDZIELA ADWENTU 
http://www.polskamisjakatolicka.org  

 

Ks. Kazimierz Abrahamczyk Ks. Robert Szczechura 

St. John Church, tel: 743-4551 IC Church, tel: 373-1261 
 

Pieśni na dziś( # Abba Ojcze):  

Wejście: Archanioł Boży Gabriel # 228 

Ofiarowanie: Pan woła na nas (słowa w 

biuletynie) 

Komunia: Marana tha #240 

Dziękczynienie: Niepokalane Poczęcie (p. 

Krysia) 

Wyjście: Spuście nam # 260 

 

Czytania na dziś:  

I - Czytanie z Księgi proroka Izajasza (Iz 40, 

1-5. 9-11) 

II - Czytanie z Drugiego Listu św. Piotra 

Apostoła (2 P 3, 8-14)  

Psalm: Refren: Okaż swą łaskę i daj nam 

zbawienie. (Ps 85,9-14) 

Ewangelia: Według św. Marka (Mk 1, 1-8) 

Intencje dzisiejszej Mszy św. 
 

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w poniższych 

intencjach: 

- Za Rodziców i Brata, Bożeny i Darka Kucza:  

ŚP. Zofię i Kazimierza Mucha oraz Aleksandrę, Jana 

oraz Henryka Kuczów 

- Za ŚP. Mateusza Kozioł - Tatę Kazi Szymanek – w 

21 rocznicę śmierci 
 

Módlmy się za wszystkich zmarłych 

bliskich naszym sercom, aby dzięki 

Pokarmowi wiecznemu dostąpili 

chwały nieba. Wieczny odpoczynek 

racz im dać, Panie, a światłość 

wiekuista niechaj im świeci. Niech 

odpoczywają w pokoju. Amen. 

 

http://www.polishcatholicmission.org/


 
Gdy czytałem o tym, jak Jan Chrzciciel przygotowywał drogę Jezusowi, uświadomiłem sobie, że Mesjasz miał 

znakomitego PR-owca. Prorok dzięki oryginalności stroju i prostocie pokarmu stał się rozpoznawalny w 

środowisku Judejczyków. Nawet silna konkurencja ze strony faryzeuszy, rabbich i zelotów nie przeszkodziła 

synowi Zebedeusza i Elżbiety w dotarciu ze swoim przesłaniem do tłumów. Na targowisku idei jego słowa 

kreowały nową rzeczywistość: w sposób doskonały potrafiły wydobyć z ludzi pragnienie odwrócenia się od 

grzechu. 
 

Obawiam się jednak, że dziś, gdy świat coraz bardziej się sekularyzuje*, Chrzciciel stanąłby przed 

trudniejszym zadaniem. Jan zwiastował nadejście Mesjasza. Ilu ludzi wygląda dziś Jego powrotu? Wzywał do 

nawrócenia. Ilu pragnie dostosować życie do Ewangelii, a nie Ewangelię do życia? “Jan nosił odzienie z sierści 

wielbłądziej i pas skórzany około bioder". Kogo zaintrygowałoby dziś takie ubranie? W czasach, gdy produkuje 

się podarte spodnie i poplamione bluzy, image proroka prędzej znaleźć można w awangardowym żurnalu niż 

potraktować jako znak radykalnych kaznodziejów. Ludzie byliby gotowi nawet jeść “szarańczę i miód leśny", 

gdyby fani żywności niezawierającej konserwantów i niemodyfikowanej genetycznie ogłosili ich specyficzne 

wartości. 
 

Gdy rozmyślałem nad wyrazistością Chrzciciela, zorientowałem się, że Jan zrobił rzecz zadziwiającą. Zamiast 

przepowiadać w świątyni albo w synagogach, uciekł na pustynię i stał się samotnikiem wyglądającym nadejścia 

Mesjasza. To posunięcie z punktu widzenia strategii public relations wydaje się absurdalne. Zamiast oddziaływać 

na jak największą liczbę osób, oddalił się od nich. Został usłyszany nie dlatego, że głośno nawoływał i przebił się 

przez jazgot konkurencyjnych sloganów, ale dlatego że poszukał miejsca, w którym sam usłyszał Ewangelię; 

przestrzeni, w której sam uwierzył w nadejście Mesjasza. Jan nie robił Jezusowi kampanii reklamowej, tylko stał 

się Jego świadkiem. Nie docierał do potencjalnych uczniów Baranka, ale opowiadał o Nim tym, którzy przybyli 

do niego na pustynię. 
 

Jeśli chcesz wyprostować ścieżki i umożliwić Bogu przyjście do Ciebie, musisz postąpić podobnie. Nie szukaj 

genialnych rekolekcjonistów, którzy za Ciebie dokonają dzieła nawrócenia. Postaraj się raczej zdobyć na odwagę 

i opuścić zgiełk świata, zapomnieć o pilnych sprawach oraz zaległych terminach. Poszukaj miejsca, w którym 

choć na chwilę będziesz mógł usłyszeć ciszę i doświadczyć samotności. Znajdź na to czas. Nie oszukuj się. Jeśli 

twierdzisz, że takie wyciszenie jest niemożliwe, to prawdopodobnie nie skorzystasz z szansy, którą daje Ci 

tegoroczny Adwent. Nadzieja, że w kołowrocie Twojej pracy i interesów, spotkań i zabaw staniesz się nowym 

człowiekiem, jest złudzeniem. Wiem, że słyszałeś to już tysiąc razy. Nie zmienia to jednak faktu, że bez 

zatrzymania się nie ruszysz z miejsca, bez porzucenia tłumu nie spotkasz człowieka, bez zamilknięcia nie 

usłyszysz Słowa. 
 

autor: Paweł Kozacki OP, Prowincjał dominikanów  
 

*Sekularyzacja (inaczej: zeświecczenie) – zespół działań zmierzający do znacznego ograniczenia lub wręcz 

całkowitego wyeliminowania roli religii w społeczeństwie.  

 

 
 

Adwent oraz symbole i zwyczaje Adwentu 
 

Adwent (łac. adventus – przyjście) – w Kościołach chrześcijańskich okres trwający od czwartej z kolei 

poprzedzającej Święto Bożego Narodzenia niedzieli do zmierzchu 24 grudnia, okres przypominający 

oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Na adwent składają się cztery niedziele adwentowe, w 

pierwszą z nich rozpoczyna się w Kościołach chrześcijańskich rok liturgiczny. 



 

Na adwent składają się cztery niedziele adwentowe, w pierwszą z nich rozpoczyna się w Kościołach 

chrześcijańskich rok liturgiczny. Adwent to czas, w którym katolicy mają uświadomić sobie, że oczekują na 

powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. W okresie adwentu dominuje w liturgii kolor fioletowy. W Kościele 

katolickim kapłan zakłada do Mszy świętej ornat w kolorze fioletowym, symbolizującym czas pokuty i 

przygotowania się do jednego z najważniejszych świąt, czasu pojednania z Bogiem i ludźmi, a w III niedzielę 

różowy, który może być zastąpiony fioletowym. 
 

Tradycją w Kościele katolickim są odprawiane w tym okresie o świcie msze, zwane roratami. Są to msze 

ku czci Maryi Panny, na pamiątkę tego, że przyjęła nowinę od archanioła Gabriela, zwiastującego, iż zostanie 

Matką Syna Bożego.  
 

Symbole i zwyczaje Adwentu   

 

 wieniec adwentowy – wieniec adwentowy, w formie 

okręgu, składa się z gałązek choinki, na których umieszcza 

się 4 świece, symbolizujące 4 niedziele Adwentu. Co 

niedzielę zapala się kolejną świecę. I świeca jest świecą 

pokoju, II wiary, III miłości, IV nadziei. Elementy wieńca 

symbolizują wspólnotę oczekującą w nadziei i radości na 

przyjście Pana. Znaczenie poszczególnych elementów jest 

następująca:  

zielone gałązki – życie, nadzieja;  

świece – światło, nadchodzącą Światłość;  

forma wieńca: krąg – powracający cykl życia. 

 

 

 kalendarz adwentowy – specjalny kalendarz służący do 

odliczania dni od pierwszego dnia adwentu do Wigilii 

Bożego Narodzenia. Pomysł pochodzi z XIX wieku od 

niemieckich luteran. Zwyczaj ten znany jest i 

pielęgnowany w wielu krajach na całym świecie w 

rodzinach chrześcijańskich. 

 

 

 lampion adwentowy – jest to rodzaj lampki, wykonanej w 

kształcie czworoboku zamkniętego, którego ścianki 

przypominają gotyckie witraże z symbolami 

chrześcijańskimi lub scenami biblijnymi. Wewnątrz 

lampionu umieszcza się świece lub małą żarówkę na 

baterię. Lampionami oświetla się pierwszą część mszy 

świętej roratniej, podczas której w kościele pogaszone są 

światła i panuje symboliczna ciemność. Lampion jest 

symbolem przypowieści Jezusa o roztropnych pannach, 

które z płonącymi lampami oczekiwały na przyjście 

Oblubieńca. (Mt 25, 1-13).  

 

 



 

Zwyczajami popularnymi przede wszystkim wśród katolików są ponadto: 

 

 wędrująca figura Matki Bożej – zwyczaj ten praktykowany 

jest w wielu polskich parafiach. Polega na przyjmowaniu figury 

Matki Bożej z kościoła po roratach przez to dziecko, którego 

serduszko, z zapisanymi dobrymi 

uczynkami wykonanymi dnia 

poprzedniego, zostało wylosowane 

przez księdza odprawiającego roraty. 

Najczęściej dziecko i jego rodzina 

przyjmują figurę Matki Bożej na jeden 

dzień.  

 

 świeca roratnia (roratka; k. rzym.) – jest ona symbolem Najświętszej 

Marii Panny, która niesie ludziom Chrystusa – Światłość prawdziwą. W 

kościołach umieszcza się ją na prezbiterium obok ołtarza lub przy ołtarzu Matki 

Bożej. Biała lub niebieska kokarda, którą jest przepasana roratka mówi o 

niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny. 

 

 
 

Pan woła na nas 

( Ta pieśń będzie śpiewana na ofiarowanie) 

 

 

Pan woła na nas   

Prostujcie drogi  

Którymi idziecie do Mnie  

Przygotujcie Mi miejsce  

W waszych sercach  

Otwórzcie Mi bramy waszego życia  

A nie będziecie kruszeć  

Nie będziecie schnąć  

Wyzwolę was od was samych,usunę wasze rany  

 

Ref.  

To Ja będę strzegł twoich dróg  

Daj tylko abym mógł  

Podnieś głos nie bój się  

Przyznaj, że Jam twój Bóg  

 

Trawa usycha  

Więdnie kwiat 

Lecz słowo Boga na zawsze trwa  

Słuchajcie słowa  

Które daje Pan  

Otwórzcie serca na ten dar 

Śpiewajmy pieśń nową 

Bo w swej mocy  

Nad nami pochylił się Pan, wielki jest Pan  

 

Ref.  

To Ja będę strzegł twoich dróg  

Daj tylko abym mógł 

Podnieś głos nie bój się 

Przyznaj, że Jam twój Bóg 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Święto Matki Bożej z Guadalupe w St. John - 11 grudnia 
 

 

Dzień 12 grudnia jest szczególnym momentem w duchowości Meksyku i 

narodów latynoamerykańskich obchody Święta Matki Boskiej z Guadalupe. 

 

Ks. Kazimierz zaprasza wszystkich chętnych dnia 11 grudnia o godz. 18:30 

do uczestnictwa we mszy świetej dla uczczenia Matki Boskiej  z Guadalupe. 

Barwna grupa Gwatemalczyków z parafii Sw. Jana będzie aktywnie 

uczestniczyla w obsadzie graficznej mszy i pochodu przed jej rozpoczeciem.  

 

Zapraszamy chętnych !!! 

Po mszy wszyscy są zaproszeni na poczęstunek w sali gimnastycznej. 

 

 

Coroczna Zbiórka Żywności 
 

 

Zbliżamy sie do okresu świąt Bożego Narodzenia –  

Ks. Kazimierz oraz kościół St. John zwraca się z prośbą 

o pomoc w zbiórce żywności dla potrzebujących 

okolicznych rodzin. Prosimy o przyniesienie nie 

psujących się artykułów spożywczych (puszki, makaron, 

zupy). Donacje pieniężne są również mile widziane.   

 

Serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie ! 

 

 

Opłatek wigilijny 
 

 

Juz święta i wigilia „za pasem” – a więc jak co roku można zakupić opłatek, 

1koperta (3 szt.), w cenie 2$. Prosimy o kontakt z Zofią Schmidt (372-5794). 

 

 

Sprzątanie obejścia Kościoła Św. Jana – 13 grudnia 
 

Ksiądz Kazimierz zachęca wszystkich którzy zechcieliby pomóc w sprzątaniu 

obejścia Kościoła Św. Jana  (grabienie liści i zbieranie śmieci), w dniu 13 

grudnia (sobota) od godz. 9tej rano. W razie deszczu sprzątanie przesunięte 

będzie na tydzień później, 20go.  

Zachęcamy chętnych do pomocy!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Msza  Św. – Boże Narodzenie  
 

 

Msza Św. w Boże Narodzenie, 25 grudnia 

(czwartek), odbędzie się o godz. 12:30 w 

kościele St. John (Lamar Ave.)  

 

Bezpośrednio  po mszy spotkamy się w 

przykościelnej sali St. Jude aby podzielić się 

tradycyjnym świątecznym opłatkiem oraz na 

wspólny poczęstunek. Prosimy o przyniesienie 

lekkiego dania lub ciasta lub owoców na 

wspólny stół.  

 

Bardzo serdecznie Wszystkich Państwa 

zapraszamy !!! 

 

  

 

Kącik Finansowy  
 

Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. w listopadzie wynosiła $227.  

Comiesięczna opłata za kościół wynosi $100.  

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać! 
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Odpust w Kościele Św. Jana oraz Śpiewanie Kolęd 
 

 

Podobnie jak w latach ubiegłych ks. Kazimierz zaprasza wszystkich do 

uczestnictwa  w odpuście kościoła St. John który przypada na 27 grudnia 

w sobotę. Msza św. odbędzie się o godz. 18:00, a bezpośrednio potem Ks. 

Kazimierz zaprasza do sali St. Jude na testowanie tradycyjnie 

poświeconego w tym dniu wina.  
 

Pragniemy podtrzymać i kontynuować piękną tradycję śpiewania kolęd 

polskich w okresie światecznym. Dlatego tez zaraz po obchodach 

odpustowych w St. Jude Hall, zapraszamy wszystkich, którzy lubią i 

śpiewają kolędy do St. Jude Hall na wspólne kolędowanie.  

 


