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Ks. Kazimierz Abrahamczyk Ks. Robert Szczechura 
St. John Church, tel: 743-4551 Church of Nativity, tel: (901)  373-1261 

 

Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze): 

Wejście: Jeden jest tylko Pan #532 

Ofiarowanie: Być Bliżej Ciebie chcę #506 

Komunia: Jeden chleb #84 

Dziękczynienie: Bóg jest miłością #58    

Wyjście: Pod Twą obronę #573 
 

Czytania na dziś: 

I- Czytanie z I Księgi Samuela (1 Sm 3, 3b-

10.19)   

II- Czytanie z I Listu Św. Pawła do Koryntian 

(1 Kor 6,13c-15a.17-20) 
 

Psalm Ref: Przychodzę Boże, Pełnić Twoją wolę. 

 

Ewangelia: Według św. Jana (1:35-42) 

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

- Za ŚP. Stanisława Milczka – Taty Jurka Milczka. 

- Za ŚP.  Lucynę i Edwarda Durko- Rodziców Uli Bis. 

- Za ŚP. Pawła Bis 

 

Boże, Ty nam nakazałeś miłować 
wszystkich ludzi jak braci i siostry, 

także tych, których śmierć zabrała z tej 

ziemi. Wszyscy bowiem żyjemy w 

Tobie, wszyscy zjednoczymy się z Tobą 
w jednej wierze i miłości. Boże, Tyś 

nam przykazał czcić ojca i matkę,  

zmiłuj się łaskawie nad duszami moich 
rodziców i odpuść im grzechy;  

 pozwól mi oglądać ich w radości Twej wiekuistej 

światłości.  

 Przez Chrystusa, Pana naszego.  Amen  

 

Dzisiejsza Liturgia Słowa przypomina 

nam, że każdy człowiek jest powołany 

przez Pana, czyli wybrany do pełnienia 

woli Bożej w codziennym życiu wyrażonej 

poprzez miłość Boga i bliźniego. Aby 

pełnić wolę Bożą, trzeba w swoim życiu 

znaleźć Mesjasza, czyli Chrystusa 

zaufać Mu i pójść za Nim, tak jak to 

zrobił Samuel w pierwszym czytaniu, czy uczniowie z Ewangelii. 

„O co proszę? O pogłębienie swojej bliskiej relacji z Jezusem 
Stanę z uczniami przy Janie, aby – jak oni – przeżyć moje pierwsze spotkanie z Jezusem (w. 35). „Oto Baranek 

Boży” – to pierwsze słowa, jakie usłyszeli o Jezusie, gdy Go zobaczyli (w. 36). 

Kiedy po raz pierwszy wyraźnie zobaczyłem Jezusa w moim życiu? Kto mi Go 

pokazał? Spróbuję sobie przypomnieć słowa o Jezusie, które najbardziej 

poruszyły moje serce i zbliżyły do Niego. Kiedy to było?  

W jakich okolicznościach? 

Wyobrażę sobie, że idę z uczniami za Jezusem (ww. 37-38). Zobaczę, jak Jezus 

odwraca się, patrzy na mnie i pyta: „Czego szukasz?”. Zatrzymam się nad tym 

pytaniem. Jakie przeczucie budzi się we mnie? Czego najbardziej szukam w 

moim życiowym powołaniu?                                       

„Gdzie mieszkasz?” (w. 39). Będę patrzył na uczniów. Zobaczę, z jaką pasją 

pragną poznać Jezusa. Czy jest we mnie szczere pragnienie poznania Jezusa? 

Czy gotów jestem, jak uczniowie, zostawić wszystko, aby Go lepiej poznać? 

Co najbardziej osłabia we mnie pragnienie bycia z Jezusem? 

http://www.polishcatholicmission.org/


„Pozostali u Niego” (w. 39). Przebywanie z Jezusem pozwala lepiej Go poznać i rozmiłować się w Nim. Czy 

potrafię ofiarować sobie czas, aby pozostawać z Jezusem? Czy jestem hojny i wielkoduszny na modlitwie? 

Zwrócę uwagę na entuzjazm uczniów po spotkaniu z Jezusem (ww. 41-42). Przebywanie z Jezusem przemienia. 

Zamienia ucznia w świadka. Czy w moim świadczeniu o Jezusie przeważa osobiste doświadczenie czy też 

powierzchowność, autentyzm, a może brak wewnętrznego przekonania? 

Będę prosił Jezusa, aby pociągał mnie do siebie, rozmiłował w sobie i rozbudził pragnienie Jego bliskości i 

zażyłej więzi. Będę trwał przy Nim i powtarzał: „Pragnę, abyś w moim sercu miał zawsze pierwsze miejsce!”. 

           Ks. Krzysztof Wons 

   
         OGŁOSZENIA 

           
     

                Msza Św. – 11 Lutego  
Nasza kolejna comiesięczna msza Sw. odbędzie się 11go lutego jak zawsze o godz. 13:00, w kościele St. John 

(Lamar Ave). Bardzo serdecznie Wszystkich Państwa zapraszamy. 

 

 
                          Kącik Finansowy  
Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. w Boże Narodzenie wynosia $778,00. 

Comiesięczna opłata za kościół wynosi $100.  Na świąteczny posiłek wydaliśmy $57 

a na dekorację kościoła $100. Druga taca $196.00 – została przekazana na pomoc 

emerytowanym księżom – Villa Vianney.  

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać! 

 

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

Zwykły, który będzie trwał do Środy Popielcowej.  

 

DZIEŃ BABCI i DZIEŃ DZIADKA - W Polsce Dzień Babci obchodzimy na początku roku: 21 stycznia. 

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

 

Bardzo serdecznie dziekujemy i Bóg Zapłać! 
Wszystkim, którzy przyczynili się w roku 2017 do wsparcia Polskiej Misji 

Katolickiej, umożliwienia naszych wspólnych spotkań na modlitwie podczas mszy 

świętych w naszym ojczystym języku! Również bardzo serdecznie dziękujemy 

wszystkim za wsparcie finansowe, za obecność oraz dobre słowo! 

Polska Misja Katolicka  

 

          
 

Zdrowia, Radości, Sczęścia i Błogosławieństwa Bożego 

w 2018 Roku 
Życzymy Wam Wszystkim i każdemu z osobna, aby Nowy Rok 

przyniósł nadzieję – że jeśli coś zaplanujesz i wytrwasz w tym 

postanowieniu, to na pewno wszystko się uda. Żeby przyniósł 

przekonanie, że każdą przeszkodę uda się pokonać. I żeby 

marzenia, nawet te najbardziej nierealne niosły cię jak na 

skrzydłach przez wszystkie 12 miesięcy. 

         Polska Misja Katolicka 

 
 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2018 roku (w j. polskim) 
Luty Marzec Kwiecień 

11 – Msza Św.(13:00) 

14 – środa popielcowa 

11 – Msza  Św. (13:00) 

24 - Malowanie jajek/ 

przgotowanie palm 

31- Święconka 

1  –  Wielkanoc (8:30) 

 


