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Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze): 
Wejście: Archanioł Boży Gabriel # 227  

Ofiarowanie: Czekam na Ciebie #235 

Komunia: Marana tha #240 

Dziękczynienie: Jezus Najwyższe imię #929 

Wyjście: Spuście nam # 260 

Czytania na dziś: 

I – Z Księgi Proroka Izajasza (Iz 61, 1-2a. 10-11) 

II – Czytanie z I Listu Św. Pawła Apostoła do 

Tesaloniczan (1 Tes 5, 16-24) 

Psalm: Raduj się, duszo, w Bogu, Zbawcy moim. 

Ewangelia: Słowa Ewangelii według Świętego 

Jana (J 1, 6-8. 19-28) 

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. 
 

Wszechmogący i miłosierny Boże, 

spraw, aby dusze naszych Rodziców 

 i Brata, za których się dzisiaj 

modlimy, oczyszczone ze wszystkich 

grzechów, otrzymały z Twego 

miłosierdzia szczęście światłości 

wiekuistej. 

 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 

 

 

„Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie 

drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz....” 
  

Wierny jest Ten, który was wzywa  

 
Księga Izajasza bywa słusznie określana, jako „Ewangelia 

Starego Testamentu”. Na długo przed narodzinami 

Mesjasza malowała Jego wizerunek i wzmagała 

oczekiwanie ludu Bożego na Jego przyjście i przyjęcie. 

Mesjasz – tytuł przełożony na język grecki, jako Christos i 

za pośrednictwem łaciny spolszczony, jako Chrystus – 

oznacza Namaszczonego przez Boga do wypełnienia 

powierzonej Mu szczególnej misji. 

Polegała ona na głoszeniu Dobrej Nowiny wszystkim, 

którzy jej pragnęli, podtrzymywaniu na duchu wszystkich 

zgnębionych oraz zaprowadzaniu powszechnej zgody i 

pokoju. Odniesienie dla tak wzniosłego ideału stanowił rok 

jubileuszowy, ogłaszany w biblijnym Izraelu w następnym roku po siedmiu kolejnych latach szabatowych, czyli 

co pięćdziesiąt lat. Większość Izraelitów mogła go przeżywać tylko raz w życiu, co uzasadniało ogromną radość 

z jego nadejścia i darów, które ze sobą niósł. Czytanie wyjęte z Księgi Izajasza uwypukla radość płynącą z 

absolutnej pewności nadejścia dobrodziejstw zapowiadanych przez Boga. Wraz z przyjściem Mesjasza wyjdzie 

ona poza obręb starożytnego Izraela, niosąc orędzie sprawiedliwości i głosząc chwałę Boga wobec wszystkich 

narodów. 

Echa starotestamentowych nadziei i oczekiwań mesjańskich wybrzmiewają w Magnificat Maryi, włączonym do 

dzisiejszej liturgii w miejsce psalmu. W Maryi, jako pierwszej dokonało się przejście od nadziei żydowskiej do 

nadziei chrześcijańskiej, któremu sprzyjały wiara i pobożność Izraela, otwarte na przyjęcie Mesjasza. 

W kontekście bardzo intensywnych oczekiwań mesjańskich wystąpił Jan Chrzciciel. Jego działalność budziła 

zdumienie i ogromne uznanie, za czym szło pytanie, kim on właściwie jest. Odpowiadając, przedstawiał siebie 

na podobieństwo proroka Eliasza, który w połowie IX wieku przed Chrystusem prostował drogi ludzi i 

pozyskiwał ich dla Boga. W naszych czasach Bóg też potrzebuje wyznawców, którzy wiernie świadczą o 

potrzebie prostowania pogmatwanych dróg ludzkiego życia. Jan Chrzciciel był świadom, że nie dorównuje Temu, 
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którego poprzedza, lecz mimo to jest bardzo potrzebny. Udzielał chrztu w wodach Jordanu, przygotowując przez 

symboliczne oczyszczenie ciała na przyjęcie daru nawrócenia i zbawienia. 

Obecna sytuacja niszczycielskiej pandemii uświadomiła nam, jak kruche jest życie człowieka i jak zawodne są 

nasze plany i decyzje. W dramatycznych okolicznościach, które przeżywamy, wręcz paradoksalnie brzmi wołanie 

św. Pawła: „Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola 

Boża w Jezusie Chrystusie względem was”. Niezwykle ważne są trzy słowa: „zawsze”, „nieustannie” i „w 

każdym położeniu”. Nie ma takiego czasu ani takich przeciwności, w których Bóg nas opuszcza i skazuje na 

samotność. Ale warunkiem Jego bliskości i pomocy jest unikanie wszelkiego rodzaju zła, bo ono zaciemnia 

umysły i uniemożliwia łaskę uświęcenia. Jednym z najważniejszych przymiotów Boga jest wierność, po 

hebrajsku emunah. Tę prawdę wyznajemy zawsze wtedy, kiedy swoje modlitwy kończymy pełnym ufności 

słowem „Amen”.         - Ks. prof. Waldemar Chrostowski 

                                          

                     

             OGŁOSZENIA  

                    
                         

 Przedświąteczna Spowiedź 

Spowiedź to potoczna nazwa sakramentu pokuty i pojednania. Jego celem jest 

wyznanie grzechów kapłanowi oraz pojednanie z Bogiem i Kościołem. Każda 

spowiedź to nowy początek. Spotkanie z Miłosierdziem, które rozlewa się 

nieskończenie w moim sercu i gładzi we mnie grzech. Możliwość do przystąpienia do 

przedświątecznej spowiedzi świętej będzie w dniu 16 grudnia (środa) od godziny 

19: 00 w kościele Nativity, Bartlett - będzie dostępnych dwóch polskich księży.  

                  

Msza Św. – Boże Narodzenie 

Msza Św. w Boże Narodzenie, 25 grudnia (piątek), odbędzie się o godz. 12:30  

w kościele Nativity (Bartlett).  

Bezpośrednio po mszy chętnych zapraszamy do przykościelnej sali na świąteczne 

rozmowy oraz 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 $267. Comiesięczna opłata za 

kościół wynosi $150. W tym miesiącu dołożymy $100 do świątecznej 

dekoracji kościoła. Przygotowane Mikołajowe paczki dla dzieci kosztowały 

nas w tym roku $320.12. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. 

Bóg Zapłać! 

Przy tej okazji pragniemy złożyć serdeczne podziękowania dla ks. Krzysztofa Rusina za 

zakupienie słodyczy do mikołajowych paczek w sklepie polskim w Chicago. Dziękujemy ! 

     
Tradycyjne Śpiewanie Kolęd 

Śpiewanie kolęd jest to po prostu bożonarodzeniowa tradycja, dzięki której tworzymy jeszcze 

bardziej świąteczny klimat. Melodie towarzyszące nam co roku przypominają, co tak naprawdę 

ważne jest w tych świątecznych dniach, a wspólne kolędowanie z rodziną sprawia, że w domu 

gości jeszcze więcej radości. Poprzez śpiewanie pieśni religijnych możemy także wyrazić swoją 

wdzięczność oraz potraktować to, jako pewnego rodzaju modlitwę. 

Na dzień dzisiejszy, jeszcze nie wiemy czy będzie zorganizowane kolędowanie przy szopce w 

kościele Nativity w Bartlett. Zawiadomimy w świątecznym biuletynie. 

     
Opłatek Wigilijny 

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

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

                   
Msze Św. na nadchodzące miesiące 2020/21roku (w j. polskim) 

Grudzień Styczeń Luty 

25 – Boże Narodzenie (12:30) 

? – Śpiewanie kolęd (18:30) 

10 – Msza Św. (12:30) 14 – Msza Św.(12:30) 

            


