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

Ofiarowanie: O gwiazdo Betlejemska #315 

Komunia: Do szopy hej Pasterze #285  

Dziękczynienie: Gdy się Chrystus rodzi #292     

Wyjście: Com przyrzekł Bogu #515 

 

Czytania na dziś: 
I- Z Księgi Proroka Izajasza (Iz 40, 1-5. 9-11) 

II- Z listu Św. Pawła do Tytusa -(T 2, 11-14; 3, 4-7) 

Psalm: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana. 

Ewangelia: Słowa Ewangelii według Św. Łukasza 

(Łk 3, 15-16. 21-22) 

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

intencjach: 
 

- Za ŚP. Pawła Bis oraz Józefa Bis 

- Za ŚP. Lucynę i Edwarda Durko 
  

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 Królestwa Niebieskiego. Nam zaś 

pomagaj żyć uczciwie, abyśmy mogli się spotkać z nimi 

w szczęśliwości wiecznej. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie za trudy ich 

życia. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 

  

 

„…otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad 

Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z 

nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem 

umiłowanym, w Tobie mam upodobanie»…” 
„Pan ześle pokój swojemu ludowi” 

 

W historii zbawienia przedstawionej na kartach 

Starego Testamentu istotne miejsce zajmuje wątek 

Mesjasza – Sługi, w którym Bóg ma upodobanie. 

Wielowiekowe oczekiwanie Izraelitów spełniło się w 

Jezusie Mesjaszu. Jego rysy maluje prorok Izajasz, 

zapowiadając, że na Nim spocznie Duch Pański, a 

Jego misja będzie miała zasięg powszechny, 

obejmujący całą ludzkość. Cechują go cichość, 

łagodność i wyrozumiałość, lecz także zdecydowanie 

i stanowczość. Taka również powinna być postawa 

wyznawców Jezusa Mesjasza, tj. Chrystusa. Nigdy 

nie zabraknie tych, którzy wyczekują Boga i Jego 

pomocy. Izajasz mówi o niewidomych, jeńcach i 

więźniach, czym nawiązuje do realiów życia, ale ma to też znaczenie symboliczne. Wśród cieszących się 

wzrokiem, wolnością i swobodą jest wielu potrzebujących wewnętrznego wyzwolenia, polegającego na zerwaniu 

ze złem i grzechem. Ewangelia Jezusa niesie im niezbędną pomoc i dlatego zawsze potrzebni są jej głosiciele i 

wiarygodni świadkowie. Przemówienie Piotra w domu setnika Korneliusza w Cezarei Nadmorskiej rozpoczyna się 

od słów: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby”. O ile Stary Testament był skupiony na Izraelu 

jako ludzie Bożego wybrania, o tyle Nowy Testament wskazuje, że cel tego wybrania stanowi zbawienie wszystkich 

ludzi i każdego człowieka. Wejście do wspólnoty wyznawców jedynego Boga, spadkobierców wiary Abrahama, 

Izaaka i Jakuba, dokonywało się przez obrzezanie. Jednak w samych początkach istnienia Kościół, otwierając się na 

nawróconych z pogaństwa, wybrał inną drogę, a mianowicie chrzest. Pierwszym ochrzczonym poganinem był rzymski 

setnik Korneliusz i to zapoczątkowało drogę Ewangelii do pogan. Zawiązał się i umacniał nowy rodzaj wspólnoty, 

oparty nie na pochodzeniu etnicznym, lecz na solidarności w tej samej wierze, co stworzyło podstawy nowego 

porządku i ładu społecznego, który nie zna podziałów etnicznych. Spełniły się słowa psalmisty, śpiewane, jako refren 

psalmu responsoryjnego wyrażającego powszechne uwielbienie Boga: „Pan ześle pokój swojemu ludowi”. 

 

http://www.polishcatholicmission.org/


Wartość chrztu, jako sakramentu zbawienia została zapowiedziana przez chrzest Jezusa w wodach Jordanu. Przyjął go 

od Jana, zwanego Chrzcicielem, który wyjaśnił, czym chrzest udzielany przez niego różni się od chrztu, który będzie 

udzielany w imię Jezusa Chrystusa: „On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”. Jan używa wody, natomiast 

Jezus dokona doskonalszego oczyszczenia – mocą Ducha Świętego, której symbolem jest ogień. Po zmartwychwstaniu 

Jezusa doświadczyli go Żydzi zebrani w Jerozolimie w dzień Pięćdziesiątnicy, a w Cezarei – poganie zebrani w domu 
Korneliusza. Chrzest usunął dotychczasowy podział na dwie części ludzkości i zapoczątkował nową erę. Przyjąwszy 
chrzest Janowy, Jezus modlił się i właśnie podczas modlitwy zstąpił na Niego Duch Święty oraz została objawiona Jego 
prawdziwa tożsamość: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. Bóg objawia się jako Trójjedyny – 
Ojciec, Syn i Duch Święty. W imię i mocą Trójcy Świętej przyjmujemy sakrament chrztu i stajemy się chrześcijanami. 
(Ks. Prof. Waldemar Chrostowski) 

                                                         

OGŁOSZENIA I NIE TYLKO… 

            
Msza Św. – 13 Lutego 

 

Nasza kolejna comiesięczna msza Św. Odbędzie się 13 go lutego jak zawsze o godz. 14: 00, w kościele 

Katedralnym (ul. Central). Bardzo serdecznie Wszystkich Państwa zachęcamy do uczestnictwa. 
 

 
 

 

Okres Zwykły 
 

Dla wszystkich zainteresowanych - Uroczystość Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia. Po 

dzisiejszej niedzieli, wchodzimy w Okres Zwykły, który będzie trwał do Środy Popielcowej. 

     

 

                    Kącik Finansowy 
Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $528. Comiesięczna opłata za kościół wynosi 

$150. Zebrana na drugiej tacy donacja, $100 została przekazana na pomoc emerytowanym 

księżom – Villa Vianney.  

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać!    

 

 

 
Msze Św. na nadchodzące miesiące 2022 roku (w j. polskim) 

 

Luty Marzec Kwiecień 

13 – Msza Św. (14:00) 13 – Msza Św. (14:00) 10 – Msza Św. (14:00) 

 

 
Serdecznie dziękujemy! 

 

Dziękujemy wszystkim z państwa indywidualnie a także całym rodzinom, za wsparcie dla Polskiej Misji 

Katolickiej w roku 2021. Wsparcie poprzez obecność w kościele, bądź wsparcie finansowe, umożliwienia 

naszych wspólnych spotkań na modlitwie podczas mszy świętych w naszym ojczystym języku! 

Dziękujemy za dobre słowa i za to, że jesteście! 

                          Polska Misja Katolicka 
 

      

 

Z Nowym Rokiem lepsze życie rozpocznijcie wraz, Niech współpraca z Łaską Bożą przeobraża Was. 

Silni wiarą i nadzieją miłość nieście w świat, dni lepsze zajaśnieją, każdy będzie rad. 

Niech się spełnią świąteczne życzenia, te łatwe i trudne do spełnienia. 

Niech się spełnią te duże i te małe, te mówione głośno lub wcale. 

Niech się spełnią wszystkie one krok po kroku, tego życzymy Wam w Nowym 2022 Roku. 

 


