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Ks. Robert Szczechura 

Cathedral of the IC, tel: (901) 725-2700 

 

Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze): 

Wejście: Czekam na Ciebie #69 

Ofiarowanie: Archanioł Boży Gabriel # 228   

Komunia: Marana Tha #240 

Dziękczynienie: Panie Mój #119  

Wyjście: Spuście nam # 260 
 

Czytania na dziś: 

I- Z Księgi proroka Izajasza (Iz 35, 1-6a. 10) 

II- Z 2 Listu Św. Jakuba Apostoła (Jk 5, 7-10) 

Psalm: „Przybądź, o Panie, aby nas wybawić” 

Ewangelia: Słowa Ewangelii według Św. Mateusza  

(Mt 11, 2-11)  

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 Kucza.  
Boże, Ojcze niebieski, polecam Ci pokornie moich 

zmarłych rodziców i brata. 

Prosimy Cię, miłosierny Panie, daj duszom sług Twoich 

miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego 

światła. Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze za które 

dzisiaj się modlimy, otrzymały przebaczenie i wieczny 

odpoczynek. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 
 

„…Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi 

wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi 

słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A 

błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie...” 
 
 

 Zażegnany kryzys wiary 

 

 Kryzys wiary w Jezusa, dotykający samego Jana 

Chrzciciela, jest wielce pouczający. Przyczyna kryzysu 

była bardzo konkretna. Jan, o którym Jezus wydał 

najwspanialsze świadectwo, został poddany brutalnej 

represji. Herod wtrącił go do więzienia. Miały prawo 

nachodzić Jana różne czarne myśli... Poddany przemocy 

mógł się pogrążyć w trwodze i zwątpieniu. On jednak 

szukał ratunku. Wysłał poselstwo do Jezusa, i to wcale 

nie po to, by „żądać” cudownego uwolnienia. Nie. 

Stawką w inicjatywie Jana było upewnienie się, że Jezus 

jest Mesjaszem! 

Wysłannicy zadali Jezusowi sakramentalne pytanie: 

„Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego 

mamy oczekiwać?”. A Jan czekał na odpowiedź z 

drżeniem serca. Odpowiedź, choć nieco zaszyfrowana, była dla Jana zrozumiała i wymowniejsza niż proste: „tak” 

albo „nie”. Jan doznał ulgi i zadowolenia, gdy usłyszał: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co 

patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli 

zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie”. Reszta 

Janowych dni w więzieniu (przed egzekucją) upłynęła na rozważaniu czynów Mesjasza i Emmanuela – Boga 

pośród ludzi i radowaniu się nimi. Nawet śmierć jest Mu poddana! 

Jan zasłużył na miano błogosławionego. Zachwiał się, ale szukał oparcia w świadectwie Mistrza. Udręki 

więzienia przewyższał cudny widok spełniających się mesjańskich obietnic Starego Testamentu. Tak, widok to 

wspaniały i krzepiący, gdy widzi się (i słyszy), jak Mesjasz odnawia dzieło stworzenia, zwłaszcza człowieka! 

Ten sam widok – tyle że pełniejszy i mocniej porywający ku niebu – rozpościera się dziś przed nami. Czy jednak 

wpatrujemy się weń otwartym umysłem i sercem? Bóg niewyobrażalnie wspaniale angażuje swą miłość we mnie.  

 

Trzeba jednak chcieć ją poznawać i chłonąć. I szczerze odwzajemniać. To tak się dzieje cud zbawienia. Osiągamy 

radość i szczęście, ustępuje smutek i wzdychanie. Te bezcenne dobra są na wyciągnięcie ręki. W Kościele. W 

Adwencie. W całym roku liturgicznym. W modlitwie, Eucharystii, w akcie ufnej wiary. 
              O. Krzysztof Osuch SJ 

http://www.polishcatholicmission.org/


                         

             OGŁOSZENIA I NIE TYLKO… 

               
 

                               Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $360. Comiesięczna opłata za kościół wynosi 

$150.  Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać! 

 

    
 

Msza Św. w dniu Bożego Narodzenia   
 

Msza Św. w Boże Narodzenie, 25 grudnia (niedziela), odbędzie się o godzinie 12: 00 w południe 

w kościele katedralnym, przy ul. Central.  

Po mszy św. zapraszamy na spotkanie, kawę i ciasto oraz podzielenie się tradycyjnym świątecznym 

oplatkiem.  

 
 

Symbole i zwyczaje Adwentu 

Bóg w swojej wielkiej miłości do człowieka dał swego Jednorodzonego Syna, który przyszedł na świat by 

dokonać dzieła odkupienia ludzi. Jednak tę łaskę każdy z nas musi osobiście przyjąć. Zadaniem Kościoła jest 

przygotowanie ludzi na godne przyjęcie Chrystusa. Kościół czyni to, między innymi, poprzez ustanowienie 

roku liturgicznego. Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny. 

Jest on pełnym tęsknoty oczekiwaniem na Boże Narodzenie, na 

przyjście Chrystusa. Adwent to okres oczyszczenia naszych serc 

i pogłębienia miłości i wdzięczności względem Pana Boga i 

Matki Najświętszej. 

Okrągły kształt wieńca adwentowego rozumiany jest symbol 

okręgu Ziemi, wieczności oraz symbol Boga. Wieńce 

adwentowe poświęca się w sobotę przed pierwszą niedzielą 

Adwentu. 

Wieniec – zazwyczaj z liści wawrzynowych – był już w 

starożytności symbolem zwycięstwa. Wieniec adwentowy 

zachęcał do refleksji nad zwycięstwem Chrystusa nad grzechem 

i śmiercią. Światło miało być symbolem nadziei i odrzucenia 

zła, jakie szerzy się w ciemnościach.  

Dzisiaj przeżywamy 3 niedzielę Adwentu (Gaudete). Połowa czasu przygotowania do naszego spotkania z 

Panem już de facto minęła. Kolor liturgiczny, dzisiaj różowy, ma nam przypominać o radości, z jaką każdy 

chrześcijanin powinien czekać, aż Pan powróci. Różowy zawsze wywołuje uśmiech na naszej twarzy, ale 

powinien odzwierciedlać także stan naszej duszy. O Adwencie przypominają nam m.in. wieniec czy schodki 

Adwentowe, ale także popularne są tzw. Msze roratnie. Nie charakteryzuje jej tylko świecąca się roratka, czy 

dzieci z małymi lampionami, ale to, że wraz z Maryją staramy się przygotować do Bożego Narodzenia, ucząc 

się od niej postawy posłuszeństwa, pokory, wierności i zasłuchania w Boże Słowo. 

RORATKA- Świeca adwentowa jest symbolem Matki Bożej. Biała lub niebieska kokarda, którą 

roratka jest obwiązana przypomina o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Zielona 

gałązka symbolizuje zaś proroctwo dotyczące Maryi: „Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści 

się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański”... (Iz 11, 1-2). 

LAMPIONY - Są symbolicznym przypomnieniem o jednej z przypowieści z Pisma Świętego: o 

roztropnych pannach, które czekały na przyjście Oblubieńca. 

 

 
„Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia”. 

 
                                   
 

                                                                                 

  

 Msze Św. na nadchodzące miesiące 2022/3 roku (w j. polskim) 
 Grudzień Styczeń Luty 

11 – Msza Św. (14:00) 

25 – Msza Św. (12:00) 

8 – Msza Św. (14:00)  12 – Msza Św. (14:00)  

 

Przypominamy państwu o konieczności wpisu na listę e-mailową PMK, na stronie Internetowej PMK w 

celu otrzymywania informacji o mszach i innych wydarzeniach. Prosimy rownież o uaktualnienie adresów 

pocztowych i telefonów. Dziekujemy ! 


