
Biuletyn Informacyjny 

Polskiej Misji Katolickiej 
10 Stycznia(January), 2021-Memphis, TN  

Niedziela Chrztu Pańskiego, Rok B 

http://www.polskamisjakatolicka.org 

   Ks. Jacek Kowal Ks. Robert Szczechura 
Church of Nativity, tel: (901) 382-2504 Cathedral of the IC, tel: (901) 725-2700 

 

 

Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze): 
Wejście: Wesołą nowinę #339 

Ofiarowanie: Czekam na Ciebie #69 

Komunia: Jezus Malusieńki #300 

Dziękczynienie: Nie było miejsca # 313 

Wyjście: Mędrcy Świata # 307 

Czytania na dziś: 

I – Z Księgi Proroka Izajasza (Iz 55, 1-11) 

II – Czytanie z I Listu Św. Pawła (1 J 5, 1-9) 

Psalm: Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia. 

Ewangelia: Słowa Ewangelii według Św. Marka 

(Mk 1, 7-11) 

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

intencjach: 

–Za Rodziców Uli - ŚP. Lucynę i Edwarda Durko  

oraz ŚP. Pawła Bis 

- Za kilka dni temu zmarłą Mamę Justyny  

ŚP. Anna Żyłka (62) zd. Wodzińska   
Boże, Ojcze niebieski, polecamy Ci 

pokornie zmarłych z naszych rodzin. 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. Nam zaś pomagaj 

żyć uczciwie, abyśmy mogli się spotkać z nimi w 

szczęśliwości wiecznej. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 

 

 

„Ty jesteś moim Synem umiłowanym,  

w Tobie mam upodobanie.....” 
  

Dzisiejsze święto, Niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia. I trzeba powiedzieć, że to 

bardzo mocny akcent na początku roku 

kalendarzowego! Przymierze chrztu świętego jest 

objawieniem miłości, która kocha do końca. W chrzcie 

świętym Bóg dał nam WSZYSTKO, czyli CAŁEGO 

SIEBIE! 

Dzisiejsze święto kieruje naszą uwagę w stronę 

sakramentu inicjacji chrześcijańskiej. Kiedy oczami 

wyobraźni wracamy do wydarzeń znad Jordanu, 

musimy sobie zadać pytania: Jakie tajemnice kryje 

wspominane wydarzenie i jakie tajemnice kryje każdy 

chrzest? Co dla nas z tej ewangelicznej sceny wynika? 

Można odpowiedzieć lakonicznie: „każdy z nas 

powinien zostać ochrzczony”. Taka odpowiedź jest 

jednak niewystarczająca. W zbawczym wydarzeniu chrztu Pańskiego ukryte są przynajmniej trzy tajemnice. 

Pierwszą z nich stanowi tajemnica wody, która jest symbolem życia. Nie można sobie wyobrazić życia bez wody. 

Człowiek jest w stanie przeżyć bez niej bardzo krótko. Później organizm zostaje odwodniony i umiera. W Piśmie 

Świętym woda jest symbolem życia, ale również śmierci. Pamiętamy ze Starego Testamentu potop czy śmierć 

Egipcjan w wodach Morza Czerwonego. We współczesnym świecie woda także niesie spustoszenie. Kilka lat 

temu naszą ojczyznę nawiedziła powódź. Na własne oczy widziałem całą rodzinę siedzącą nad urwanym 

brzegiem i obserwującą ze łzami w oczach, jak ich dorobek życia spływa w dół rzeki. Woda, jako żywioł, może 

być symbolem śmierci. Jednak przede wszystkim tajemnica wody to tajemnica życia. 

Tajemnica chrztu Pańskiego to tajemnica życia wiecznego. Kiedy przychodzi refleksja nad przemijaniem i 

rzeczywistością po śmierci, chrzest niesie perspektywę i pewność: po życiu ziemskim istnieje życie wieczne. Jego 

jakość będzie zależała od obecnego poziomu moralnego. Można więc powiedzieć, że chrzest jest tajemnicą 

wejścia, tajemnicą bramy prowadzącej do królestwa Bożego. Jest to tajemnica „drogi”. Należy o tym pamiętać 

szczególnie wtedy, gdy wiele rzeczy nam się nie układa, gdy próbujemy kombinować, budować swoje życie bez 

Ewangelii i przykazań. I tak dochodzimy do drugiej tajemnicy ukrytej w chrzcie Pańskim. 

 

http://www.polishcatholicmission.org/


Kiedy dokładnie analizuje się postawę Jana Chrzciciela, który mówi, że nie jest godzien rozwiązać rzemyków u 

sandałów Chrystusa, bezsprzecznie nasuwa się jedna refleksja: był on człowiekiem pokornym. W wydarzeniu 

zbawczym znad Jordanu ukryta jest więc tajemnica pokory. Czym ona jest? Pokora to nade wszystko umiejętność 

zgadzania się z wolą Bożą. Tylko człowiek pokorny potrafi przyjąć zrządzenia Opatrzności, choć są one nieraz 

dramatyczne, trudne do uniesienia i niezrozumiałe. Tylko człowiek pokorny potrafi stanąć oko w oko z bólem, 

cierpieniem, niezrozumieniem, zdradą, jednocześnie nie buntując się. Pokorny to ten, kto przyjmuje wolę Bożą, 

która zaskakuje. Jeśli więc jesteśmy ludźmi ochrzczonymi, musimy poczuć się zobowiązani do bezgranicznego 

zaufania Bogu. Pan dał każdemu w sakramencie chrztu łaskę, a więc dar i moc. Bóg nas nie zostawia z naszymi 

problemami, wręcz przeciwnie: wspomaga i wzmacnia. Pomyślmy o tym w chwilach trudnych i wtedy, gdy 

pojawia się refleksja podobna do tej: ludziom niewierzącym, niechodzącym do kościoła żyje się łatwiej – nie 

mają przecież tylu wyrzutów sumienia. W ten sposób dotykamy trzeciej tajemnicy zawartej we wspominanym 

dzisiaj wydarzeniu sprzed dwóch tysięcy lat. 

Coraz częściej słyszy się pogląd, że Kościół katolicki przeżywa poważny kryzys związany z hierarchią kościelną. 

Jednak Kościół to nie tylko hierarchia kościelna. Kościół to my wszyscy. Zastanówmy się więc w perspektywie 

chrztu, czy to aby nie my wszyscy przeżywamy kryzys. Chodzi o kryzys polegający na braku autentyczności i na 

niewierności łasce chrztu, na nieutożsamianiu się z Kościołem. Kiedy patrzymy na Jana Chrzciciela, który udziela 

chrztu Jezusowi, pomyślmy o tym, że wszyscy jesteśmy członkami Kościoła katolickiego. Lud Boży nie istnieje 

po to, aby go krytykować, lecz by go wspierać i mu pomagać! 

Dzisiaj każdy z nas powinien wspomnieć swój własny chrzest. Trzeba zadać sobie pytanie: Czy jestem wierny 

tej łasce, którą otrzymałem dziesięć, dwadzieścia, czterdzieści czy sześćdziesiąt lat temu na chrzcie? Obyśmy 

naszym życiem mogli na nie odpowiedzieć twierdząco. Oby słowa św. Jana Pawła II komentujące dzisiejsze 

święto gościły w naszych sercach: 

Chrzest przede wszystkim oczyszcza was i zanurza w życiu Boga. Chrystus włącza was do najważniejszego 

wydarzenia swego życia, do swej Paschy, do swego przejścia z tego świata do Ojca. Włącza was w swoją śmierć 

– a wiecie, że umarł, aby wyzwolić ludzi z ich grzechów – i włącza was w swoje zmartwychwstanie, poprzez 

które wszedł w nowe, chwalebne życie po prawicy Ojca.      - Tajemnice chrztu, ks. Janusz Mastalski 

                                          

                     

             OGŁOSZENIA  

                    
          Msza Św. – 14 Lutego  

Nasza kolejna comiesięczna msza Św. odbędzie się 14go lutego jak zawsze o godz. 12: 30, w kościele 

Nativity, Bartlett. Bardzo serdecznie Wszystkich Państwa zachęcamy do uczestnictwa.                 

               

OKRES ZWYKŁY – Uroczystość Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia. Wchodzimy w Okres 

Zwykły, który będzie trwał do Środy Popielcowej – 17go lutego. 
 

         
 

                              Kącik Finansowy  

Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $389. Comiesięczna opłata za kościół wynosi 

$150. Po Bożym Narodzeniu donacja, $100 została przekazana na pomoc emerytowanym 

księżom – Villa Vianney. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać! 

     
W Polsce DZIEŃ BABCI oraz DZIEŃ DZIADKA - W Polsce Dzień Babci obchodzimy na początku roku:  

21 stycznia, Dzień po Dniu Babci tj. 22 stycznia obchodzimy dzień Dziadka. Nie zapomnijcie! 

     
Szczęścia Zdrowia i Radości w 2021 Roku 

 
Niech Nowy Rok niesie blaski Bożej chwały, Bożej łaski, a blask gwiazdy betlejemskiej 

świeci wśród wędrówki ziemskiej! Niech Nowy Rok zabłyśnie dla Was tęczy kolorami, 

przyniesie wam dużo zdrowia, odgoni wszystkie wirusy (włącznie z COVID 19) i doda 

powodów do uśmiechu na codzień i od święta ! 

Dosiego i zdrowego roku 2021 życzy Polska Misja Katolicka 
      

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

 
Styczeń Luty Marzec 

10 – Msza Św. (12:30) 

 

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



Teksty pieśni na dzisiejszą mszę: 

 

 

Wejście   

 

1. Wesołą nowinę, bracia słuchajcie, 

Niebieską Dziecinę ze mną witajcie. 

Jak miła ta nowiną! Mów, gdzie  

jest ta Dziecina? 

Byśmy tam pobieżeli i ujrzeli. 

 

2. Bogu chwałę wznoszą na wysokości, 

pokój ludziom głoszą duchy światłości. 

 

Jak miła... 

 

3. Panna nam powiła Boskie Dzieciątko, 

pokłonem uczciła to Niemowlątko. 

 

 Ofiarowanie 

 

1 Czekam na Ciebie, dobry Boże, 

Przyjdź do mnie, Panie, pośpiesz się, 

Niechaj mi łaska Twa pomoże, 

Chcę czystym sercem przyjąć Cię 

 

Przyjdź do mnie Panie, mój dobry Boże, 

Przyjdź i nie spóźniaj się 

Przyjdź do mnie Panie, przyjdź z łaską swoją, 

Przyjdź i nie spóźniaj się 

 

2 Wśród licznych trosk i niepokojów, 

Kiedy już sił nie starcza nam, 

Karmisz nas, Panie, swoim Ciałem, 

Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan 

 

Przyjdź do mnie Panie, mój dobry Boże, 

Przyjdź i nie spóźniaj się 

Przyjdź do mnie Panie, przyjdź z łaską swoją, 

Przyjdź i nie spóźniaj się  

 

Komunia  

 

Jezus malusieńki leży wśród stajenki 
Płacze z zimna nie dała mu matula sukienki. 

Płacze z zimna nie dała mu matula sukienki. 

 

Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła, 

którym Dziecię owinąwszy, siankiem Je okryła 

którym Dziecię owinąwszy, siankiem Je okryła 

 

Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki, 

We żłobie Mu położyła siana pod główeczkę. 

We żłobie Mu położyła siana pod główeczkę. 

 

Gdy Dziecina kwili, patrzy każdej chwili 

w nóżki zimno, żłobek twardy, stajenka się chyli 

w nóżki zimno, żłobek twardy, stajenka się chyli 

 

Panienka truchleje, serdeczne łzy leje: 

O mój synu! Wola Twoja, nie moja się dzieje 

O mój synu! Wola Twoja, nie moja się dzieje 

 

 

 

 

 

Dziękczynienie 

 

Nie było miejsca dla Ciebie 
W Betlejem w żadnej gospodzie 

I narodziłeś się, Jezu, 

W stajni, w ubóstwie i chłodzie 

 

Nie było miejsca, choć zszedłeś 

Jako Zbawiciel na ziemię, 

By wyrwać z czarta niewoli 

Nieszczęsne Adama plemię 

 

Nie było miejsca, choć chciałeś 

Ludzkość przytulić do łona 

I podać z krzyża grzesznikom 

Zbawcze, skrwawione ramiona 

 

Nie było miejsca, choć szedłeś 

Ogień miłości zapalić 

I przez swą mękę najdroższą 

Świat od zagłady ocalić 

 

Gdy liszki mają swe jamy 

I ptaszki swoje gniazdeczka, 

Dla Ciebie brakło gospody, 

Tyś musiał szukać żłóbeczka 

 

A dzisiaj czemu wśród ludzi 

Tyle łez, jęków, katuszy? 

Bo nie ma miejsca dla Ciebie 

W niejednej człowieczej duszy 

 

Wyjście:  

 

1. Mędrcy świata, monarchowie, 

Gdzie śpiesznie dążycie? 

Powiedzcież nam, Trzej Królowie, 

Chcecie widzieć Dziecię? 

Ono w żłobie, nie ma tronu, 

I berła nie dzierży, 

A proroctwo Jego zgonu, 

Już się w świecie szerzy. 

 

2. Mędrcy świata, złość okrutna, 

Dziecię prześladuje. 

Wieść okropna, wieść to smutna, 

Herod spisek knuje: 

Nic monarchów nie odstrasza, 

Do Betlejem śpieszą, 

Gwiazda Zbawcę im ogłasza, 

Nadzieją się cieszą. 

 

3. Przed Maryją stają społem, 

Niosą Panu dary. 

Przed Jezusem biją czołem, 

Składają ofiary. 

Trzykroć szczęśliwi królowie, 

Któż wam nie zazdrości? 

Cóż my damy, kto nam powie, 

Pałając z miłości? 


