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Intencje dzisiejszej Mszy św.

Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze):

Wejście: Archanioł Boży Gabriel # 228
Ofiarowanie: Czekam na Ciebie #69
Komunia: Marana Tha #240
Dziękczynienie: Panie Mój #119
Wyjście: Spuście nam # 260

Czytania na dziś:

I- Z Księgi Proroka Sofoniasza (So 3, 14-17)
II- Z listu Św. Pawła do Filipian - (Flp 4, 4-7)
Psalm: Głośmy z weselem: Bóg jest między nami
Ewangelia: Słowa Ewangelii według Św. Łukasza
(Łk 3, 10-18)

„Radujcie

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w poniższej
intencji:
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. Ty znasz trudy i prace ich życia. Przez mękę i
śmierć Twojego Syna, w którego wierzyli, przebacz im
wszystkie grzechy i przyjmuj ich do Twojego Królestwa.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość
wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym! Amen.

się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!

Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność:
Pan jest blisko!.…”

Z czego tu się cieszyć?!
Ponoć Polacy mają skłonność do malkontenctwa.
Amerykanin zapytany, jak leci, odpowie, że
świetnie, a Polak, że tak sobie. Ktoś powie, że to
kwestia różnic między językami, ale przecież
mowa odzwierciedla duszę. Czytania trzeciej
niedzieli Adwentu wzywają nas do radości.
Dlatego mówimy o niedzieli „Gaudete”.
„Radujcie się” – powtarza Paweł Apostoł w
drugim czytaniu. Jasne! Każdy chciałby być
radosny, ale nasuwa się pytanie, z czego
mielibyśmy się tak cieszyć. W życiu mamy różne
radości: pokój i miłość w rodzinie, miłe spotkania
z przyjaciółmi, sukcesy w szkole lub w pracy,
zwycięstwa polskich drużyn... Ale dzisiejsze
czytania wskazują na inny motyw radowania się.
Prorok Sofoniasz ogłasza: „Nie bój się (...)! Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie”. Św. Paweł: „Pan jest blisko!”.
Psalmista zaś wyśpiewuje: „Bóg jest między nami”. A zatem możemy się radować Bogiem, jego obecnością.
Przypominają się tutaj słowa z listu Jana Pawła II „Novo millennio ineunte”, który jest swoistym testamentem
Papieża Polaka dla Kościoła na XXI wiek: „Nie, nie zbawi nas żadna formuła, ale konkretna Osoba oraz pewność,
jaką Ona nas napełnia: Ja jestem z wami!”. Można by powiedzieć, że są radości przez małe „r” i jest Radość przez
duże „R”, to znaczy pewność wiary, że w każdej sytuacji mogę powierzyć się Bogu. Owa Radość przez duże „R”
może paradoksalnie współistnieć z trudnościami i cierpieniem. Nawet, jeśli sprawy się nie układają, to w głębi
serca mogę odczuwać pokój, że ostatecznie wszystko będzie, jak być powinno. Paweł Apostoł w Liście do
Rzymian pyta retorycznie: „Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy
prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?” (8, 35). O tym, że radość pośród cierpień jest
możliwa, zaświadczyło wielu świętych, jak np. wspomniany już Jan Paweł II, którego w ostatnich latach życia
tak bardzo nękały choroby i starość.
A jednak słowa z drugiego czytania: „Radujcie się (...). O nic się już nie martwcie”, mogą trochę irytować. No,
bo jak to nie martwić się o nic? Nie chodzi tu jednak o beztroskę, ale o to, by wiedzieć, że nasze życie jest czymś
dużo więcej niż radzeniem sobie z kolejnymi problemami. Bądźmy odpowiedzialni, ale bez lęku i nerwowego

zabiegania. Odpowiedzialność wyraża się także w konkretnym nawracaniu się, o którym mowa w ewangelii.
Zapytajmy więc i my: „Nauczycielu, co mamy czynić?”. Co możemy zmienić na lepsze w naszym życiu?
I prośmy Ducha Świętego, by nam pomógł odnaleźć adekwatną odpowiedź i dał siły do właściwego działania.
(O. Dariusz Kowalczyk SJ)

OGŁOSZENIA
Msza Św. w Boże Narodzenie
Msza Św. w Boże Narodzenie, 25 grudnia (sobota), odbędzie się o godzinie 12: 00 w południe w
kościele katedralnym, przy ul. Central.
Ze względu na remont kościoła nie przewidujemy spotkania po mszy. Jeśli coś w tej sprawie
ulegnie zmianie powiadomimy państwa poprzez e-mail.

Opłatek
Aby polska tradycja została podtrzymana, jak co roku można zakupić wigilijny opłatek 1koperta (3 szt.), w cenie $3. Prosimy o kontakt z Zofią Schmidt (372-5794).

Kącik Finansowy
Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $307. Comiesięczna opłata za kościół
wynosi $150. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać!

Pan jest blisko. Za Jego obecność pośród nas pragniemy Mu wyśpiewać teraz nasze dziękczynienie.
Dziękujemy Bogu, że przychodzi do nas podczas każdej Eucharystii w osobie Jezusa Chrystusa, ale
również pragniemy Mu wyznać naszą wdzięczność, za to, że przyjdzie do nas wkrótce w tajemnicy świąt
Narodzenia Pańskiego.

Co to jest Adwent? - Słowo „adwent” oznacza „przyjście” (od łac. adventus). O tym, co to jest adwent, mówi
również inne tłumaczenie tego słowa, czyli: „zbliżanie się". Chrześcijanie w adwencie oczekują nie tylko na
święta upamiętniające narodziny Jezusa, lecz także na powtórne jego przyjście, które ma nastąpić zgodnie z
biblijną zapowiedzią. Kolorem adwentu jest fiolet. W kościele katolickim kapłan podczas mszy ma fioletowy
ornat, a w kościołach ewangelickich materiałem w tym kolorze przykrywa się ołtarz. Wyjątek pojawia się w
trzecią niedzielę adwentu – wówczas ksiądz zakłada ornat w kolorze różowym. Adwent z racji tego, że jest
symbolicznym oczekiwaniem na powtórne przyjście Chrystusa, obfituje w symbole. Najpopularniejszym z nich
jest wieniec adwentowy, który stoi na stole w wielu domach. Innym symbolem adwentowym jest lampion, który
zabiera się ze sobą na msze zwane roratami. Podczas adwentu kolorem, który dominuje w kościele, jest fiolet.

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2021/22 roku (w j. polskim)
Grudzień

Styczeń

Luty

25 – Boże Narodzenie (12:00)

9 – Msza Św. (14:00)

13 – Msza Św. (14:00)

