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Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny 
 

Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze): 
Wejście: Archanioł Boży Gabriel # 69  

Ofiarowanie: Czekam na Ciebie #235 

Komunia: Marana tha #240 

Dziękczynienie: Jezus Najwyższe imię #929 

Wyjście: Spuście nam # 260 
 

Czytania na dziś: 

I – Czytanie z Księgi Rodzaju (Rdz 3, 9-15) 

II – Czytanie z II Listu Św. Pawła Apostoła do 

Rzymian (Rz 15, 4-9) 

Psalm: Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda. 

Ewangelia: Słowa Ewangelii według Świętego 

Łukasza (Łk 1, 26-38) 

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. 
- O Miłosierdzie Boże dla dusz:  

ŚP. Marii i Stanisława Marczyk  

oraz Felicji i Bronisława Minko – 

Rodziców i Dziadków Krystyny Z. 
 

Boże, Ojcze niebieski, polecam Ci 

pokornie moich zmarłych rodziców  

i dziadków.  

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. 

 

 

„Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, 

błogosławionaś Ty między niewiastami....” 
  

Druga Niedziela Adwentu 
W tym świętym czasie oczekiwania wyglądamy przyjścia Jezusa. A Jego 

przyjście jest już bliższe niż wczoraj, czy tydzień temu. „Oto Pan przyjdzie, by 

zbawić narody”, a przyjdzie na pewno, nawet się nie obejrzymy, a On stanie 

pośród nas. „I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się Odrośl z jego 

korzenia”. Różdżka, czyli Jezus; z pnia Jessego, czyli pokolenie Dawida. „Owego 

dnia to się stanie: korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy 

przyjdą z modlitwą i sławne będzie miejsce jego spoczynku”. 

Jezus jest coraz bliżej. A jak z naszym przygotowaniem? Czy oprawa świąteczna 

nie jest ważniejsza niż sama treść? Z przyjściem Jezusa wiąże się głęboki pokój i 

miłość. „Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie”. On będzie sądził sprawiedliwie, 

przede wszystkim zatroszczy się o ludzi ubogich, zabłąkanych, samotnych, cierpiących, płaczących. „Za dni Jego 

zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie”. Gdy przyjdzie Jezus, wyzwoli biedaka, 

ubogiego, zmiłuje się nad nimi, „nędzarza ocali od śmierci”. 

Pan Jezus jest blisko, niebawem zapuka do drzwi naszego serca. Czy otworzysz się na ten głęboki pokój Jego 

miłości? On przyjdzie, aby z nami być. Otwórz Mu, gdy zapuka i nie każ mu czekać. Nie można pozwolić czekać 

Miłości...  Ks. Piotr 

 
 

«Nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie» 

 
                                                                      -Jan Chrzciciel-                                                  
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             OGŁOSZENIA  

                    
 

Przedświąteczna Spowiedź 
Spowiedź to potoczna nazwa sakramentu pokuty i pojednania. Jego 

celem jest wyznanie grzechów kapłanowi oraz pojednanie z Bogiem i Kościołem. 

Możliwość do przystąpienia do przedświątecznej spowiedzi świętej będzie w dniu 17 grudnia (wtorek) 

od godziny 19:00 w kościele Nativity, Bartlett, jak również 16go grudnia (poniedziałek) w kościele 

Incarnation, Collierville, od godz. 19:00 - będzie dostępnych dwóch polskich księży.  
Każda spowiedź to nowy początek. Spotkanie z Miłosierdziem, które rozlewa się nieskończenie w moim 

sercu i gładzi we mnie grzech. 

                  

Msza Św. – Boże Narodzenie 
 

Msza Św. w Boże Narodzenie, 25 grudnia (środa), 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, ciasta lub 

owoców na wspólny stół.  

Bardzo serdecznie Wszystkich Państwa zapraszamy. 

         
 

                            Kącik Finansowy  
Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $310. Comiesięczna opłata za kościół 

wynosi $100. W tym miesiącu dołożymy $100 do świątecznej dekoracji kościoła. 

Przygotowane Mikołajowe paczki dla dzieci kosztowały nas w tym roku $329.90. 

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać! 

     
Tradycyjne Śpiewanie Kolęd 

Oryginalna, tradycyjna dekoracja kościoła Nativity na Święta Bożego Narodzenia 

zachęca nas do podtrzymania tej pięknej polskiej tradycji śpiewania uroczych polskich 

kolęd.   

W sobotę, 28 grudnia zapraszamy chętnych wieczorem, na godz. 18: 30 do tradycyjnej 

Bożenarodzeniowej szopki w kościele Nativity w Bartlett.  

Będzie to również okazja do dalszego świętowania w gronie przyjaciół. 

     
Opłatek Wigilijny 

Aby polska tradycja została podtrzymana, jak co roku można zakupić wigilijny opłatek - 1koperta 

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

Obowiązkowa Rejestracja w Parafii 
Wiele osób przychodzi do kancelarii kościoła pytając o chrzest lub o ślub lub o zaświadczenie bycia parafianinem. W 

takiej sytuacji, Pani sekretarka sprawdza czy osoby te są zarejestrowane w parafii, a w wielu 

przypadkach nie są. Co więc powoduje, że osoba jest zarejestrowana? 

Nie jesteście zarejestrowanymi parafianami tylko dlatego, że przychodzicie na msze…. Bycie 

parafianinem lub parafianką powinno być łatwym zadaniem. Po prostu powinieneś przyjść do 

parafii i wypełnić formularz rejestracyjny. Nie ma opłat, ani niewymagana jest dokumentacja! 

Bycie parafianką lub parafianinem oznacza angażowanie się w aktywną działalność parafii.  

Przy tej okazji przypominamy wszystkim o konieczności o sprawdzenie kontaktu  

e-mailowego na stronie PMK w celu otrzymywania przypomnień i nowości. 

 

                   
 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2019/20 roku (w j. polskim) 
Grudzień Styczeń Luty 

25 – Boże Narodzenie (9:00) 

28 – Śpiewanie kolęd (18:30) 

12 – Msza Św. (12:30) 9 – Msza Św.(12:30) 

                                     


