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

 

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

Ofiarowanie: Do szopy, Hej Pasterze # 285 

Komunia: O Gwiazdo Betlejemska #315 

Dziękczynienie: Wesołą Nowinę # 339 

Wyjście: Com przyrzekł Bogu #515 

 

Czytania na dziś: 
I- Z Księgi Proroka Izajasza (Iz 42, 1-4. 6-7) 

II- Z Dziejów Apostolskich - (Dz 10, 34-38) 

Psalm: Pan ześle pokój swojemu ludowi. 

Ewangelia: Słowa Ewangelii według Św. 

Mateusza (Mt 3, 13-17) 

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 
 

 Dziękuję Ci, o dobry Ojcze, za 

wspólnie przeżyte lata i wszelkie 

dobro, jakim mnie obdarzyłeś. 

Wierząc w życie wieczne, wierzę i w 

to, że nadal możemy trwać w więzi miłości i wzajemnie 

sobie pomagać. Pokornie Cię zatem proszę, abyś im  

okazał swoje miłosierdzie, darował wszelkie winy i 

zaniedbania, oczyścił ze wszystkich ich skutków oraz 

uczynił ich godnymi wejścia do wiecznej chwały. Spraw, 

abyśmy mogli razem uwielbiać Ciebie na wieki.Niech 

odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 

  

 

„…To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie…” 
 

Początek życia w Bogu 
 

Opowieść o tym, że Jezus z Nazaretu pozwolił się 

ochrzcić św. Janowi w Jordanie, jest znana wszystkim 

czterem Ewangelistom (Mk 1, 9-11; Mt 3, 13-17; Łk 3, 

21n; por. J 1, 32-33). Trzeba wyraźnie podkreślić, że choć 

Pan Jezus sam był bez grzechu, to jednak chciał być 

solidarny z grzesznymi ludźmi i poddał się rytowi 

obmycia z rąk Chrzciciela. Ten symboliczny akt 

zapoczątkował Jego publiczną działalność, Jego zbawczą 

misję. Została ona potwierdzona przez „głos z nieba”, 

czyli przez samego Pana Boga. 

 

Cóż więc mówi nam to wydarzenie? Jest to epifania, czyli 

objawienie się Trójcy Świętej – Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha. Można powiedzieć, że nasz sakrament 

chrztu św. to również pojawienie się w człowieku Pana Boga. To wejście w Kościół, we wspólnotę ludzi 

wierzących. Warto w tym miejscu przytoczyć jedno z wczesnochrześcijańskich świadectw, które odnosi się do 

tego rytu. Pochodzi ono z Didache (Nauka dwunastu Apostołów) – dzieła powstałego na przełomie I i II stulecia. 

Właśnie tam czytamy: „Co do chrztu, to udzielajcie go w taki oto sposób: Powtórzywszy najpierw wszystko 

powyższe, chrzcijcie w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego w wodzie żywej (tj. płynącej). Jeśli nie masz wody 

żywej, chrzcij w innej, jeśli nie możesz w zimnej, chrzcij w ciepłej. Jeśli brak ci jednej i drugiej, polej głowę trzy 

razy wodą w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Przed chrztem powinni pościć i chrzczony, i udzielający chrztu, 

a także inni, jeśli mogą. Temu zaś, kto ma być chrzczony, przykaż, by pościł przez dzień lub dwa dni przedtem”. 

 

Można zatem powiedzieć, że chrzest św. przynosi człowiekowi oczyszczenie, dar nowego życia. To również 

zanurzenie się w mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Dosłowne „przyobleczenie się” w Chrystusa 

(por. Ga 3, 27; Kol 2, 12-13). To również zjednoczenie z uwielbionym Chrystusem, który jest w chwale swego 

Ojca. Dlatego też ta uprzywilejowana pozycja ma się stać celem dążeń tego, kto został ochrzczony, ponieważ 

chrzest jest obdarowaniem łaską synostwa Bożego. To po prostu sakrament nowego życia (por. 1 Kor 6, 11). Stąd 

też już w II wieku chrzest nazywano „palingenesia”, co tłumaczymy z języka greckiego jako ponowne narodzenie. 

 

Czym jest chrzest? To przede wszystkim sakrament wiary. Do jego przyjęcia konieczna jest wiara. Ona stanowi 

„serce” chrztu. W przypadku przyjmowania wiary przez niemowlęta chrzest jest im udzielany w wierze Kościoła, 

w wierze rodziców, którzy tę wiarę wyznają. Jest to wiara, którą Kościół ofiaruje.       (Ks. Antoni Tatara) 

http://www.polishcatholicmission.org/


                                                                      

OGŁOSZENIA I NIE TYLKO… 

            
Msza Św. – 12 Lutego 

 

Nasza kolejna comiesięczna msza Św. Odbędzie się 12 go lutego jak zawsze o godz. 14: 00, w kościele 

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

                          
              

 

                     Kącik Finansowy 
Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $433. Comiesięczna opłata za kościół wynosi 

$150. Zebrana na drugiej tacy donacja, $111 została przekazana na pomoc emerytowanym 

księżom – Villa Vianney.  

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać!    
 
 

 
Serdecznie dziękujemy! 

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

Katolickiej w roku 2022. 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 
 

 

 

Modlitwa na Nowy Rok 

Wszechmogący Boże, prosimy o błogosławieństwo Twoje na ten nowy rok. 

Nie wiemy, co on nam przyniesie, co nam w nim dasz. 

Jakie przeżyjemy w nim radości, jakie cierpienia? 

To wiesz tylko Ty, Ojcze miłosierny. 

Ty znasz początek, trwanie i kres naszego życia. 

Ty prowadzisz nas wszystkich przez czas do wieczności. 

Daj mi, Ojcze, trwać przy Tobie, iść wiernie drogą Twoich przykazań, 

abym poddany Tobie, w mocy Twojej spokojnie, pokornie i ufnie czynił to, 

co się Tobie podoba, co do mnie należy, i znosił to, co Ty ześlesz na mnie. 

Nie wiem, co mnie w tym roku czeka, ale to wiem na pewno, że tym, 

którzy Ciebie miłują, wszystko obraca się ku dobremu i to mi wystarcza. 

Ojcze, Ty kochasz Twoje dzieci. 

Niech rozpocznę ten rok w miłości Twojej i pozostanę Ci wierny. 

Nie dozwól, aby cokolwiek odłączyło mnie od miłości Twojej. 

Kieruj mną według świętej woli Twojej W Tobie i w Twojej woli znajdę pokój, 

bo wola Twoja jest naszym pokojem, pokojem wiecznym u Ciebie. Amen 
 

 
 

                Modlitwa o Pokój na Świecie 
Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest 

pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa 

Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras 

i pokoleń. 

 Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – 

złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, 

niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. 

 Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz 

logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu 

i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Amen 
 

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

 

Luty Marzec Kwiecień 

12 – Msza Św. (14:00) 12 – Msza Św. (14:00) 8 – Święconka (13:00) 

9 – Msza Wielkanocna (14:00)  
 


