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Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze): 

Wejście: Archanioł Boży Gabriel # 228   

Ofiarowanie: Czekam na Ciebie #69 

Komunia: Marana tha #240 

Dziękczynienie: Panie Mój #119 

Wyjście: Spuście nam # 260 

Czytania na dziś: 

I – Czytanie z Księgi proroka Barucha (Ba 5, 1-9) 

II – Czytanie z II Listu Św. Pawła Apostoła do 

Filipian (Flp 1, 4-6. 8-11) 

Psalm: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. 

Ewangelia: Słowa Ewangelii według Świętego 

Łukasza (Łk 3, 1-6) 

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 24 rocznicę śmierci. 
 

Boże, Ojcze niebieski, polecam Ci 

pokornie moich zmarłych rodziców.  

Ty znasz trudy i prace ich życia.  

Przez mękę i śmierć Twojego Syna,  

w którego wierzyli,  przebacz im 

wszystkie grzechy i przyjmuj ich do nieba.  

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość 

wiekuista niechaj im świeci.  

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 

 

 

„Przygotujcie drogę Panu, 
prostujcie ścieżki dla    

  Niego...”  
  

Adwent to czas przygotowywania dróg dla Pana, prostowania 

dla Niego ścieżek. Dlatego umocnieni niedzielną Eucharystią 

bierzmy się do pracy. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie 

drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego (Łk 3, 4). Amen. 

 

Przygotować drogę dla Pana. Prostować dla Niego ścieżki. Co 

to znaczy? Tu chodzi o to, abyśmy stawiali sobie i innym 

wymagania. Musicie od siebie wymagać, nawet, gdyby inni od 

was nie wymagali – mówił przed laty do polskiej młodzieży Św. 

Jan Paweł II. Tu nie chodzi o to, abyśmy jedynie tolerowali 

siebie i innych, jedynie akceptowali siebie i innych. My mamy kochać, miłować się. Tu chodzi o to, abyśmy 

chcieli dla siebie wzrostu. Bł. Jan Paweł II mówił kiedyś do Polaków: Niech chciejcie Ojczyzny, która was nic 

nie kosztuje. A dzisiaj trzeba powiedzieć: nie chciejcie miłości, która was nic nie kosztuje. Nie warto 

inwestować w taką miłość, która nas nic nie kosztuje. Bo to może być miłość fałszywa. 

 

Tak też jest z naszą wiarą. Nie ma co zadowalać się poziomem wiary, który już osiągnęliśmy. Bo za chwilę on 

będzie niewystarczający. Trzeba iść drogą wiary dalej. Wyznajemy bardzo często w sakramencie pokuty, że 

nasza modlitwa jest jakaś niewystarczająca, że czegoś w niej brakuje. Tak. Brakuje pójścia drogą wiary 

naprzód. Wiara dziecka pierwszokomunijnego, wiara bierzmowanego nie może być wiarą człowieka dojrzałego 

lub starca. Na każdym etapie życia trzeba przygotowywać drogę dla Pana, prostować dla Niego ścieżki.  

                           Ks. Marcin Kołodziej 

 

 

http://www.polishcatholicmission.org/


                     

             OGŁOSZENIA  

                    
 

Przedświąteczna Spowiedź 
Możliwość do przystapienia do przedświątecznej spowiedzi świętej 

będzie w dniu 18 grudnia (wtorek) od godziny 19:00 w kościele Nativity w Bartlett, 

będzie dostępnych dwóch polskich księży. Apelujemy, żeby nie zostawiać sakramentu 

pokuty na ostatnią chwilę, bo to czynność wymagająca zadumy i refleksji. 

 

                  

  Msza Św. – Boże Narodzenie 
 

Msza Św. w Boże Narodzenie, 25 grudnia (wtorek), odbędzie się o godz. 9:00 rano w 

kościele Nativity (Bartlett).  

Bezpośrednio po mszy spotkamy się w przykościelnej sali aby podzielić się tradycyjnym 

świątecznym opłatkiem oraz na wspólny poczęstunek. Prosimy o przyniesienie lekkiego 

dania, ciasta lub owoców na wspólny stół.  

 

Bardzo serdecznie Wszystkich Państwa zapraszamy. 

 

                            Kącik Finansowy  
Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosia $334 Comiesięczna 

opłata za kościół wynosi $100. W tm miesiącu dłożymy $100 do świątecznej 

dekoracji kościola. Przygotowane Mikołajowe paczki dla dzieci kosztowały 

nas w tym roku $421.91. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg 

Zapłać! 

 

Tradycyjne Śpiewanie Kolęd 
Przepiękna dekoracja kościoła Nativity na Święta Bożego Narodzenia zachęca 

nas do podtrzymania tej pięknej polskiej tradycji śpiewania uroczych polskich 

kolęd.   

W Polski 2gi dzień świąt Bożego Narodzenia, we środę, 26 grudnia zapraszamy 

wszystkich chętnych wieczorem, na godz. 18:00 do tradycyjnej 

Bożenarodzeniowej szopki  w kościele Nativity w Bartlett.  

Będzie to również okazja do dalszego świętowania w gronie przyjaciół. 

 

Zabawa Sylwestrowa 
Mamy możliwość zorganizowania tradycyjnej zabawy Sylwestrowej, radosnej, fajnej i jak najprostszej, bez 

obciążania organizatorów, bez kłopotów.... 

Ks. Robert wyraził zgodę na zabawę Sylwestrowąw kościele Nativity,  w przykościelnej sali. 

Tomek Szymanek dobierze sobie grupę organizacyjną  i jeśli będą chetni zabawa dojdzie do 

skutku. Pamiętajmy, że  rano po Sylwestrze odbywa się msza św. a więc  sala musi być 

pozostawiona w przyzwoitym stanie po zabawie. Chętnych do pomocy i zabawy prosimy o 

kontakt z Tomkiem. 

 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2018/19 roku (w j. polskim) 
Grudzień Styczeń Luty 

9 – Msza Św. Mikołaj (12:30) 

25 – Boże Narodzenie (9:00) 

13 – Msza  Św. (12:30) 10 –  Msza Św.(12:30) 

                                                                   


