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Boże Narodzenie, Rok A, I 

http://www.polskamisjakatolicka.org 

Ks. Robert Szczechura 

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

 

Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze): 

Wejście: Dzisiaj w Betlejem #290  

Ofiarowanie: Pójdźmy wszyscy do stajenki#321 

Komunia: W żłobie leży #335; Cicha noc #280 

Dziękczynienie: Gdy śliczna Panna #293;  

Druga Taca -------Nie było miejsca #312  

Wyjście: Tryumfy Króla#330     

 

Czytania na dziś: 

I- Czytanie z Księgi Pr. Izajasza (Iz.. 52,7-10)   

II- Czytanie z Listu do Hebrajczyków(Hbr1,1-6) 

Psalm: „Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.” 

Ewangelia: Według św. Jana (J:1-5- 9) 

)  

Intencje dzisiejszej Mszy św. 
Dzisiejsza msza św. będzie 

odprawiona w intencji:  

ŚP. Mateusza Kozioł (tatę Kazi 

Szymanek): w 29 rocznicę śmierci.  

 
Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusza 

Twojego sługi Mateusza, którego rocznicę śmierci 

obchodzimy, otrzymała przebaczenie  

i wieczny odpoczynek. Boże, miłosierny Panie, daj duszy 

Mateusza miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność 

Twojego światła. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 
 

„Zajaśniał nam dzień święty, 

Pójdźcie, narody, oddajcie pokłon Panu, bo wielka 

światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię....” 
 

 

 Rozważania z choinką w tle (Teresa Tylicka) 

Święta Bożego Narodzenia. To zaledwie trzy dni całego roku, 

a jak ważne, jak znaczące. Przygotowujemy się do nich 

starannie od dłuższego czasu, planujemy, jak je spędzimy, w 

jakim gronie zasiądziemy do wigilijnej wieczerzy. Zawsze 

przy tym czujemy podświadomy lęk, czy najbliższych świąt 

nie zmąci jakaś nagła przykra okoliczność, a radosnego 

wieczoru nie przepełnią łzy, że zostaliśmy sami, ktoś o nas 

zapomniał lub może ktoś ważny odszedł z tego świata. Polska 

tradycja Świąt Bożego Narodzenia jest wyjątkowa i jeśli nawet 

znajdziemy się w tym czasie na drugim końcu świata, 

będziemy i tak myślą właśnie tutaj, ze wzruszeniem 

wspominając najpiękniejsze chwile z dzieciństwa i z domu 

rodzinnego. Przywiązujemy dużą wagę do uroczystej oprawy 

tych szczególnych świąt. Ma być tak pięknie, jak tylko 

jesteśmy w stanie to urządzić. Nie żałujemy na ten cel wysiłku 

ani środków, nawet gdyby później przyszło nam z trudem wiązać koniec z końcem. W codziennym, gorączkowym 

zabieganiu koncentrujemy myśli wokół powierzchownej oprawy Bożego Narodzenia; głowę zaprzątają nam 

bombki, choinka, karp, barszcz, mak, upominki. Tyle spraw do załatwienia, tyle pracy. 

Dzieci rozradowane, podekscytowane niezwykłością chwili, bez względu na wiek weselą się i oczekują 

niespodzianek, choć już dawno przestały wierzyć w św. Mikołaja przynoszącego do domu prezenty. Ojcowie 

przejęci swoją rolą, bo trzeba wybrać drzewko, oprawić je, włączyć się w domowe przygotowania i porządki. 

Matki zmęczone i zapracowane w kuchni, ale szczęśliwe, bo mają wszystkich swoich bliskich przy sobie. 

W naszych bożonarodzeniowych przygotowaniach jest jednak także sporo irytującego blichtru i powierzchownej 

drobiazgowości. Już w listopadzie reklamy w mediach bombardują nas świątecznymi ofertami, a sklepy 

przygotowują uroczysty wystrój i promocje towarów. Ulegamy trochę tej fascynującej atmosferze, ale też razi 

nas widowiskowość owego komercyjnego spektaklu. Czy mamy wolę, aby choć na chwilę zatrzymać się w 

adwentowej zadumie i zastanowić nad głębszym sensem tych wszystkich zabiegów i nad tym, dlaczego tak bardzo 

się cieszymy z nadejścia świąt? Czy prozaiczność wykonywanych przez nas czynności nie przysłania nam 

wydarzenia, które z takim namaszczeniem celebrujemy? Wystarczy chwila ciszy i samotności, aby zadać sobie 

pełne zdziwienia pytanie: kim jesteśmy na tym świecie oraz poczuć swoją małość i kruchość wobec wielkiej 

http://www.polishcatholicmission.org/


Tajemnicy Narodzenia Boga Prawdziwego. Gdy tak naprawdę to sobie uświadomimy, wszelka w nas „moc 

truchleje”... Bez tego jednak zadziwienia cały nasz wysiłek świąteczny staje się bezsensowny, zostawiając w 

sercach pustkę, jak w wierszu ks. Jana Twardowskiego pt. Rozmyślania wujka po świętach. 

             Święta, święta i po świętach 

             nikt już o nich nie pamięta. 

             Zjadłem placki, zjadłem babki, 

             Całowałem ciocię w łapki. 

             Zjadłem wilię, zjadłem barszczyk 

             I już jestem o rok starszy, 

             Po śledziku i sardynce 

             W pustym miejscu po choince. 

 

Życzymy Wszystkim radosnych, ale przepełnionych refleksją Świąt Bożego Narodzenia!                

         

             OGŁOSZENIA I NIE TYLKO… 

                                            
                       Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $290. Comiesięczna opłata za kościół wynosi $150.  Wszystkim 

ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać! 

UWAGA - Druga taca: W dniu Świąt BN druga taca jest zawsze zbierana na pomoc dla 

emerytowanych księży w Willa Wianney, tak będzie również i tym razem, dziękujemy! 

    
 

Msza Św. w Styczniu   
 

Msza Św. w styczniu 2023, 8go stycznia (niedziela), odbędzie się o godzinie 14: 00 w kościele katedralnym, przy 

ul. Central. Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w mszach św. w języku polskim. 

 
 

Opłatek Wigilijny 

Wigilia to niezwykły dzień. Jeszcze pełen krzątaniny i świątecznych przygotowań, ale już uroczysty.  

Na wigilijnym stole, na honorowym miejscu leży opłatek – pojawia się na stole tylko w ten jeden, jedyny wieczór 

w roku.Opłatek wigilijny to coś, bez czego nie wyobrażamy sobie Wigilii i Świąt 

Bożego Narodzenia. To od przełamania się opłatkiem i złożenia życzeń rozpoczyna 

się wieczerza. Opłatek wigilijny jest symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem 

przyjaźni i miłości. Dzielenie się nim na początku wieczerzy wigilijnej wyraża chęć 

bycia razem. Symbolika chleba ma jeszcze inny wymiar: należy być jak chleb dobrym 

i jak chleb podzielnym. 

Z opłatków wykonywano także świąteczne ozdoby. Wierzono, iż mają moc odpędzania zła. Wykonywano z nich misterne 

wycinanki, gwiazdki, kolebeczki dla Bożego Dzieciątka, a także kule, zwane światami. Miały często kształt kuli ziemskiej, 

a przypominają o tym, ze narodził się Król całego świata. Opłatkowe wycinanki i światy zawieszano u powały. Były też 

ozdobą podłaźniczek, czyli małych choinek zawieszanych u sufitu. 

Dzielmy się więc opłatkiem z naszymi bliskimi, przyjaciółmi ale także z tymi, którzy czekają na wybaczenie i pojednanie. 

Jednym słowem – z wszystkimi! 

 

Tradycyjna „Kolęda„ - czyli Wizyta Duszpasterska 

W tym przepięknym okresie Bożenarodzeniowym, wszystkich, którzy pragną otworzyć 

drzwi swojego domu i zaprosić naszych księży na tradycyjną w okresie świąt Bożego 

Narodzenia „kolędę” prosimy o telefoniczne umówienie się bezpośrednio z ks. Robertem, 

telefon podany jest powyżej. 

 
„Cóż masz, niebo nad ziemiany? Bóg porzucił szczęście Swoje, Wszedł między lud ukochany, Dzieląc z nim 

trudy i znoje; Nie mało cierpiał, nie mało, Żeśmy byli winni sami, A Słowo Ciałem się stało i mieszkało 

między nami…” 
                                   
 

                                                                                 

 Msze Św. na nadchodzące miesiące 2023 roku (w j. polskim) 
 Styczeń Luty Marzec 

8 – Msza Św. (14:00) 
 

12 – 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 ! 


