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Intencje dzisiejszej Mszy św. 

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w poniższych 

intencjach: 

- Za Rodziców oraz Brata, Bożeny i Darka Kucza: 

ŚP. Zofię i Kazimierza Mucha oraz Aleksandrę, Jana i 

Henryka Kuczów 

 

- Za ŚP. Mateusza Kozioł - Tatę Kazi Szymanek –  

- w 22 rocznicę śmierci 

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

         moich rodziców i odpuść im grzechy;  
         pozwól mi oglądać ich w radości  

         Twej wiekuistej światłości.  

        Przez Chrystusa, Pana naszego.  

         Amen. 

 

 

 

„Prostujcie ścieżki dla Niego...” 

 
Głos wołającego na pustyni:  

„Przygotujcie drogę Panu, 

prostujcie ścieżki dla Niego; 

każda dolina niech będzie wypełniona, 

każda góra i pagórek zrównane, 

drogi kręte niech się staną prostymi, 

a wyboiste drogami gładkimi. 

I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.  

(Łk 3:1-6) 

 Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze): 

Wejście: Archanioł Boży Gabriel # 228 

Ofiarowanie: Czekam na Ciebie #69 

Komunia: Marana tha #240 

Dziękczynienie: Pan woła na nas (słowa 

w biuletynie) 

Wyjście: Spuście nam # 260 

 

 Czytania na dziś:  

I - Czytanie z Księgi proroka Barucha (:1-5- 

9) 

II - Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła 

fo Filipian (1:4, 8-11) 

Psalm: Refren: Pan Bóg uczynił wielkie 

rzeczy dla nas (Ps 126,1-6) 

Ewangelia: Według św. Łukasza (3:1-6) 

http://www.polishcatholicmission.org/


Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas 
Wiara i pobożność biblijnego Izraela, ludu Starego Testamentu, były zawsze ukierunkowane ku przyszłości. Widać to 

wyraźnie w czytaniu z Księgi Barucha, nawiązującym do sytuacji ludu Bożego wybrania w VI wieku przed Chrystusem. 

Podczas wygnania babilońskiego, gdy świątynia leżała w gruzach i wydawało się, że upadła wszelka nadzieja na lepsze, 

prorok zapowiada odnowę Jerozolimy. „Szata smutku i utrapienia”, symbol klęski i żałoby, zostanie zastąpiona 

„wspaniałymi szatami chwały”, symbolem końca upokorzenia i odnowy. Wspaniała przyszłość Miasta Świętego ukaże się 

nie tylko Izraelitom, lecz także „wszystkiemu, co jest pod niebem”. Jego odnowa potwierdzi, że wybór Abrahama i 

powołanie Izraela to przywilej zmierzający ku duchowemu dobru całej ludzkości. W logice historii zbawienia, obejmującej 

wszystkich ludzi, zamierzonej i cierpliwie realizowanej przez Boga, szczególne miejsce przypada Jerozolimie. 

Psalmista, jeszcze w sytuacji wygnania, dobitnie wyznaje: „Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas”. Choć sytuacja 

wyznawców jedynego Boga pozostaje trudna, z ufnością rozpoznają dary Bożej dobroci i miłosierdzia, które przyniosą 

odmianę przekreślającą skutki wrogości doznanej od pogan. Stało się tak niegdyś w Egipcie, skąd Bóg wyprowadził swój 

lud. Co więcej, nakłoniło to pogan do wyznania, które składają Izraelici: „Wielkie rzeczy im Pan uczynił”. Miłosierdzie 

Boga względem Izraela odmienia jego losy, a zarazem przywodzi pogan do refleksji i uznania wielkości Boga. Na takim 

gruncie rysuje się wydarzenie z przyszłości, gdy trzej Mędrcy wyruszą w drogę do Jerozolimy, a dopytawszy o znak dany 

im przez Boga, dotrą do pobliskiego Betlejem. Na tym samym gruncie rozwijała się i umacniała potężna ekspansja 

Ewangelii głoszonej ludom i narodom pogańskim. Św. Paweł, pisząc do Filipian, których jako pierwszych w Europie 

pozyskał dla Dobrej Nowiny, składa dziękczynienie Bogu za wspaniałe owoce ewangelizacji. Dzieło szerzenia Ewangelii 

nie jest rezultatem sprawności medialnej ani skutecznego PR-u, lecz wynikiem przyjęcia łaski Bożej. Apostoł mówi: „Ten, 

który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa”. 

Zbawcze działanie Boga nie dokonuje się w zaświatach, nie jest żadną mitologią ani projekcją ludzkich życzeń. Czytanie z 

Ewangelii według św. Łukasza, przywołując konkretne postacie historyczne (cesarz Tyberiusz, Poncjusz Piłat, tetrarchowie 

Herod i Filip, kapłani Annasz i Kajfasz), kładzie nacisk na wymiar czasu, w którym Bóg postanowił ponad wszelką miarę 

wypełnić zapowiedzi i obietnice radykalnie nowego wejścia w historię. Odbywa się ono w kontekście powszechnej historii 

świata, a wzywając do przygotowania drogi Panu, Jan Chrzciciel zapowiada radykalnie nowy porządek rzeczywistości, gdy 

„wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”. Prostując drogi życia w świecie naznaczonym grzechem, Bóg – jak wyraził to 

Benedykt XVI – „wychodzi ze swego ukrycia po to, by sądzić i zbawiać”. Adwent jest czasem, w którym ta świadomość, w 

nawiązaniu do Jana Chrzciciela – patrona Adwentu, oraz wynikające z niej powinności duchowe i moralne szczególnie 

dochodzą do głosu, by przygotować nas na uroczyste obchody Bożego Narodzenia. 
        Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski 

 

 

Adwent oraz symbole i zwyczaje Adwentu  
   (Włodzimierz Wieczorek OP) 

 

Adwent w polskiej rzeczywistości religijnej jest szczególne 

pięknym okresem liturgicznym. Przemawia za tym bardzo 

rozbudowana w naszej tradycji jego symbolika oraz 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, acz 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 dramatycznym nawoływaniem proroków, którzy wzywają nas do nawrócenia i 

podkreślają zbliżający się kres czasów i rychłe nadejście królestwa Bożego. Jednocześnie Kościół przypomina nam o 

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 piękna symbolikę. Najbardziej charakterystycznym zwyczajem adwentowym, szczególnie 

w Polsce, są Roraty (nazwa pochodzi od pieśnie adwentowej Rorate coeli - Niebiosa, spuście rosę – Iz 43,8 ), pierwsze 

wzmianki o ich celebracji pochodzą z XIII w., od XIV w. znane są już w całej Polsce. Msza roratnia, czyli wotywna o 

http://www.katolik.pl/min_mid_big/mid/22552.jpg
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=2857&w=rado%C5%9Bci&s=5014


Najświętszej Maryi Pannie sprawowana jest wcześnie rano tak, że mrok świątyni rozpraszają jedynie zapalone świece. 

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 I wojnie pojawił się także zwyczaj umieszczania w kościołach wieńca adwentowego wykonanego z jedliny z czterema 

świecami. Jest to symbol 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 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! 

        
Pan woła na nas  

( Ta pieśń będzie śpiewana na dziękczynienie) 
 

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 

 

Kącik Finansowy  

Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. w listopadzie 

wynosiła $267. 

Comiesięczna opłata za kościół wynosi $100. 

Druga taca zebrana -przeznaczona na „Food 

Pantry” w kościele Sw. Jana wynosila $150 

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. 

Bóg Zapłać! 
 

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 

http://incontext.pl/st.js?t=c&c=2881&w=razem&s=5014
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=2881&w=czterema&s=5014
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=2857&w=rado%C5%9B%C4%87&s=5014
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         OGŁOSZENIA 

      

      

Opłatek w igilijny 

 

 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 – 12 grudnia 

 

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

liści i zbieranie śmieci), w dniu 12 grudnia (sobota) od godz. 9tej rano. Dziękujemy z góry ! 

 

Odpust w Kościele Św. Jana oraz Śpiewanie Kolęd 

 

27 grudnia w niedzielę. Msza św. odbędzie się o godz. 12:00, 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. 

 

 

MSZE ŚWIĘTE 

 
Msza Św. – Boże Narodzenie 

Msza Św. w Boże Narodzenie, 25 grudnia (czwartek), odbędzie się o godz. 12:00 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. 

 

Msza Św. – Nowy Rok 

 

Ksiądz Robert Szczechura zaprasza Państwa tak jak w tamtm roku na przywitanie mszą świętą Nowego Roku 2016 w 

kościele Nativity (5955 St Elmo Rd, Memphis, TN 38135), o godz. 13:00. 

 

Bardzo serdecznie Wszystkich Państwa zapraszamy !!! 

 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2015/16 roku (w j. polskim) 
 

Grudzień Styczeń Luty 

6 –  Św. Mikołaja (13:00) 

25 – Boże Narodzenie 

1- Kosciół Natiwity (13:00 

10 –  Msza Św.(13:00) 

14 –  Msza Św.(13:00) 

 


