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Dzisiaj -  

Święto Chrztu Pańskiego, Rok A 
 

 

Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze): 
Wejście: Anioł pasterzom mówił # 272 

Ofiarowanie: Mizerna, cicha, stajenka licha # 309 

Komunia: Tryumfy Króla niebieskiego # 330 

Dziękczynienie: Jezus Najwyższe imię # 929 

Wyjście: Com przyrzekł Bogu # 515 
 

Czytania na dziś: 

I – Czytanie z Księgi Izajasza (Iz 42, 1-4. 6-7) 

II – Czytanie z Dziejów Apostolskich (10, 34-38) 

Psalm: Pan ześle pokój swojemu ludowi. 

Ewangelia: Słowa Ewangelii według Świętego 

Mateusza (Mt 3, 13-17) 

Intencje dzisiejszej Mszy św. 
Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w poniższych 

intencjach: 

–Za niedawno zmarłego ŚP. Edwarda Nowakowskiego 

- Za ŚP. Lucynę i Edwarda Durko 

oraz za ŚP. Pawła Bis 

Dziękuję Ci, o dobry Ojcze, za 

wspólnie przeżyte lata i wszelkie 

dobro, jakim mnie obdarzyłeś. 

Wierząc w życie wieczne, wierzę i w 

to, że nadal możemy trwać w więzi 

miłości i wzajemnie sobie pomagać. 

Pokornie Cię zatem proszę, abyś im  

okazał swoje miłosierdzie, darował wszelkie winy  

i zaniedbania, oczyścił ze wszystkich ich skutków oraz 

uczynił ich godnymi wejścia do wiecznej chwały. 

Spraw, abyśmy mogli razem uwielbiać Ciebie na wieki. 

Amen.  Wieczny odpoczywanie racz im dać, Panie, a 

światłość wiekuista niechaj im świeci.  

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 

 

 

„Ten jest mój Syn umiłowany, 

w którym mam upodobanie....” 
 

O co proszę? O głębokie doświadczenie miłości Ojca 
Będę patrzył, jak Jezus z pokorą podchodzi do Jana i prosi go o chrzest 

(ww.13-15). Wchodzi do wody, zanurzając się cały. 

„Zanurza się” w życiu każdego człowieka, aby wyzwolić go z grzechu i 

przywrócić mu radość życia. Uświadomię sobie, że podobnie było na 

początku historii mojego życia, podczas chrztu. Jezus przyjął mnie już w 

łonie matki. W dniu chrztu zanurzył się w moim życiu. 
 

Czy wierzę, że przez chrzest Jezus wypełnił sobą całe moje życie? Co 

mogę powiedzieć o mojej więzi z Jezusem? 

Spróbuję powoli wypowiedzieć imię Jezus. Jakie uczucia wywołuje to 

imię w moim sercu? Uczucie przylgnięcia, bezpieczeństwa, 

przynależności? Czy też uczucie obojętności, obcości, chłodu? Mogę to 

ćwiczenie zamienić w prostą modlitwę serca. Skupię całą swoją uwagę 

na osobie Jezusa i będę przez 5-10 minut wymawiał tylko jedno słowo, 

włączając je w mój oddech: „Jezus”. Będę wypowiadał je z głębokim 

pragnieniem zjednoczenia się z osobą Jezusa. 
 

Wrócę do sceny nad Jordanem (ww. 16-17). Zobaczę otwierające się 

niebiosa. Będę patrzył na Ducha Bożego, który spoczywa na pokornym i cichym Jezusie. Będę chciał usłyszeć moc i 

ton głosu z nieba: „Ten jest mój Syn umiłowany”. Jezus, którego przyjąłem w chrzcie, jest umiłowanym Synem Boga! 

Noszę w sobie moc i miłość Boga. Czy potrafi ę oddać Mu całe swoje życie bez względu na konsekwencje? Będę 

uwielbiał Boga Ojca, że posłał mi Jezusa jako Brata i Pana. Wyznam Mu moją miłość: „Ojcze, chcę kochać Cię jak 

Jezus!”.                      
Krzysztof Wons SDS/Salwator 

                                                                    

http://www.polishcatholicmission.org/


 

Drogi Edwardzie - Ostatnie pożegnanie (1943-2020) 

 

"Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci" 
(Wiesława Szymborska)   

Śmierć Edwarda Nowakowskiego była dla nas wszystkich ogromnym zaskoczeniem. Nie łatwo 

jest żegnać się, szczególnie dla mnie, ponieważ znałam go dobrze i bardzo szanowałam. 

Pamiętam wiele chwil spędzonych na rozmowach o sprawach bardzo różnych. Edward potrafił 

dotrzeć do serc ludzi rożnego pokroju, miał wielu przyjaciół wszędzie gdzie się pojawił.  

Robił dobre uczynki nie tylko dla osób indywidualnych, przyjaciół, ale także oddawał wszystko, 

co mógł dla instytucji takich jak Szpital St. Jude, Child Advocacy Center czy też Madonna 

Learning Center. Nie szczędził swojego czasu również dla naszych polskich organizacji w 

Memphis  – Polskiej Misji Katolickiej oraz Polish American Society. 

Edward był łatwy w obcowaniu i łatwo trafiający do naszych serc i żołądków poprzez wykwintne potrawy oraz 

wspaniałe ciasta. Był bardzo energiczny i odpowiedzialny, niezmiernie sympatyczny, zawsze wesoły i uśmiechnięty, 

dla każdego miał dobre słowo. Osoby potrzebujące pomocy, nie były mu obojętne, nie potrafił nie zareagować… żył  

dla innych, Zawsze wyciągał swoją pomocną dłoń, zawsze można było liczyć na jego wsparcie i bezinteresowność.  

Był człowiekiem upartym i wytrwałym, dlatego nie poddawał się nigdy. Edward nie był gotowy na odejście, miał 

jeszcze wielorakie plany i niedokończony “business”… 

Będziemy zawsze o Tobie pamiętać, a teraz, gdy dobiegło końca Twoje życie, mówimy- żegnaj nasz Drogi 

Przyjacielu, żegnaj Drogi Edwardzie. 
                                   Zofia Schmidt 

                    

              Modlitwa o Pokój na Świecie 
Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest 

pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa 

Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras 

i pokoleń. 

 Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – 

złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, 

niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. 

 Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz 

logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu 

i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Amen 

     
Najlepsze życzenia noworoczne 

W nowym 2020 roku składamy najlepsze życzenia wszystkim członkom i sympatykom Polskiej 

Misji Katolickiej. Życzymy - Marzeń, o które warto walczyć, radości, którymi warto się dzielić, 

przyjaciół, z którymi warto być i nadziei, bez której nie da się żyć. 

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku, oby nie był gorszy od minionego, ale zdecydowanie 

lepszy w sprawach finansowych i zawodowych. 

Niech Nowy Rok 2020 przyniesie nam wszystkim dużo zdrowia, bo bez tego nic nie cieszy, masę pomysłów, 

łatwości ich realizacji i zadowolenie z dnia codziennego. 

Polska Misja Kaolicka 

 

    

         - OGŁOSZENIA - OGŁOSZENIA - OGŁOSZENIA-                    

 
                  Kącik Finansowy  

Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $529. Comiesięczna opłata za kościół 

wynosi $100. Wysłaliśmy $200 - donację do Amerykańskiej Częstochowy na imię 

Edwarda Nowakowskiego.  Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.  

Bóg Zapłać! 

     
                                       Msza Św. w Lutym 

W miesiącu lutym, msza św. odbędzie się jak zwykle w drugą niedzielę miesiąca, 9go lutego o godz. 12: 30 – 

bardzo serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. 

                    
 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2020 roku (w j. polskim) 

Luty Marzec Kwiecień 

12 – Msza Św. (12:30) 9 – Msza Św. (12:30) 11– Święconka (13:00) 

12 - Wielkanoc 

                                     


