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Sakrament Spowiedzi Świętej przed każdą Msza Świętą
Sakrament Chrztu Świętego prosimy zgłaszać przynajmniej
miesiąc wcześniej przed planowaną
datą
Sakrament Małżeństwa - prosimy
zgłaszać przynajmniej 6 miesięcy
wcześniej przed planowanym
terminem
Duszpasterstwo chorych w każdy Pierwszy Piątek miesiąca
odwiedzamy z posługą
sakramentalną chorych parafian w
domach oraz na każde wezwanie w
szpitalach

Duszpasterstwo prowadzą Księża Chrystusowcy
Msze Święte

w niedziele :
w tygodniu :

Ks. Mirosław Frankowski SChr - proboszcz i kustosz

9:00am i 12:00pm
8:00am 6:30pm - Środa, Piątek (adoracja NS od 5:30pm)

Biuro Parafialne –w okresie
pandemii COVID-19 nieczynne,
Nagłe sprawy proszę zgłaszać
telefonicznie lub via e-mail
w niedziele bezpośrednio po Mszach
Świętych; w uroczystości oraz święta
państwowe nieczynne

BOŻE NARODZENIE
25 grudnia 2020 roku

Gloria in Excelsis Deo
Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry.
Kochani Parafianie i Przyjaciele Parafii Matki Bożej Jasnogórskiej
oraz naszego Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Los Angeles.

Zbliżają się piękne Święta Bożego Narodzenia. Święta, w czasie których z naszych serc płynie moc życzeń i
serdeczności.
Jako nowy Proboszcz i Kustosz Sanktuarium Św. Jana Pawła II pragnę złożyć Wam Kochani Najserdeczniejsze życzenia
świąteczne. Niech Nowonarodzony Chrystus rozpali w Was na nowo Miłość do Boga i siebie nawzajem. Niech wleje
w Wasze serca nadzieję na lepsze jutro i umocni Waszą wiarę. Niech obdarzy Was siłą zwłaszcza gdy świat jest
pogrążony w Pandemii a ograniczenia z tym związane utrudniają nam normalne funkcjonowanie. Nie pozwólcie, aby
ta zewnętrzna sytuacja zabrała Wam radość Bożego Narodzenia.
Z pewnością te Święta będą inne od poprzednich, ale Chrystus jest ten sam wczoraj, dziś i jutro. To on pozwoli nam
przetrwać trudne chwile. Potrzeba tylko zaufania w Bożą opatrzność i opiekę Najświętszej Marii Panny, Królowej
Jasnogórskiej, która jeszcze nigdy nikogo ze swoich dzieci nie opuściła. Ona jest przecież naszą Matką i obroną w
walce ze złem i przeciwnościami.
Niech ponownie zabrzmią w naszych sercach słowa Św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi”Królowi Wszechświata, który jest większy niż wszystkie zwierzchności i władze, który zwycięiżył śmierć, i na życie
nasze rzucił światło przez Ewangelię. Niech się rozproszą cienie i mroki nocy, które w postaci pandemii ogarnęły
świat cały i umysły ludzkie. Bądźcie nadal świadkami Chrystusa, dzieląc się jego miłością i dobrocią z innymi.
Korzystając z możliwości pisania tych świątecznych życzeń pragnę podziękować Wam, moi Kochanii Parafianie i
Przyjaciele za wielką życzliwość i gorące przyjęcie mnie u początku mojej pracy duszpasterskiej w naszej Polonijnej
Parafii w Los Angeles. Jestem wdzięczny Bogu, że zechciał postawić na mojej drodze kapłańskiej tak oddanych
parafian i dobrodziejów. Jestem zaszczycony, iż mogę piastować urząd proboszcza w tak pięknie odnowionym
kościele, który dzięki staraniom byłego proboszcza Ks.Rafała Dyguły SChr. 5 lat temu otrzymał miano
Archidiecezjalnego Sanktuarium Św. Jana Pawła II. Doceniam ciężką pracę moich poprzedników - kapłanów i Waszą
ofiarność, oraz zaangażowanie w życie naszej parafii. Z mojej strony obiecuję, że swoje siły poświęcę, by wspólnie z
Wami kontynuować to Boże dzieło. Modlitwą ogarniam każdego z Was i proszę również o modlitwę za mnie. Bądźmy
jednego serca i jednego Ducha, Ducha Chrystusowego. Zjednoczeni w Duchu Chrystusa dokonamy wielkich dzieł.
Niech nasza parafialna wspólnota rozwija się na Chwałę Boga i Matki Najświętszej.
Bóg zapłać za dotychczasowe jak i przyszłościowe duchowe i materialne wspieranie naszej parafii. Niech Nowy Rok
2021 będzie przepełniony Bożym błogosławieństwem. Matka Boża niech wyprasza nam łaskę zdrowia, pobożności i
pokory a Św. Jan Paweł II niech wstawia się za nami.

Los Angeles, Boże Narodzenie A. D. 2020

Oddany Wam w Panu
Ks. Mirosław Frankowski
Kustosz Sanktuarium i Proboszcz
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INTENCJE

MSZALNE

KOMUNIKATY

Czwartek, 24 grudnia, Wigilia Uroczystości Narodzenia
Pańskiego
9:00pm PASTERKA za Parafian
Piątek, 25 grudnia, Uroczystość Narodzenia Pańskiego
9:00am ++ Rudolfina i Leopold Zinkiewicz, Wiktoria i
Wincenty Popiel
12:00pm o Boże bł, op MB dla rodz. Dzikowskich, Daczko i
Kawa
Sobota, 26 grudnia, święto św. Szczepana
10:00am dziękczynno - błagalna dla rodz. Dzikowskich,
Daczko i Kawa
5:00pm dziękczynno - błagalna dla wszystkich obsługujących
Radia Maryja i TV TRWAM
Niedziela Świętej Rodziny, 27 grudnia, 2020
8:40am Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
9:00am o Boże bł. op. MB i Dary Ducha Św. dla Anny
Daczko z ok. ur.
i Sebastiana Tadeusza Ławniczak w dniu Chrztu Św.
11:30am różaniec z litanią do św. Jana Pawła II
12:00pm intencja zbiorowa
+Leon i Sławomir Jasowicz
+Janina Kwiatkowska
+Adam Dąbrowa
+Zofia Buniowska
++ Janina, Zygmunt, Zbigniew Staniszewski i zm. z rodz.
++Stanisław, Marcin Frąckiewicz
++Wacław i Aniela Milko
+Wacuś Milko zm. na Syberii
+Marian Wiącek
+Krystyna i Józef Kabat i zm. z rodz. Rumianowskich
o Boże bł. Op. MB dla Juliana Biskup z ok. ur
o Boże bł. Op. MB dla Anny i Władysłąwa Przebinda w 51
rocz. ślubu
o Boże bł. Op. MB dla Anny z ok. ur.
o Boże bł. Op. MB dla Ojca Melchiora Królik z ok. 60 rocz.
św. kapłańskich
o Boże bł op. MB dla prezydenta Donalda Trump i wszelkie
łaski dla USA
o łaskę powrotu do zdrowia dla mamy i córki Asi
Bogu znanej intencji
Poniedziałek, 28 grudnia, święto św. Młodzianków
Męczenników
8:00am: wolna
Środa w Oktawie Narodzenia Pańskiego, 30 stycznia
6:30pm + Jan Oleszczuk
Czwartek, 31 stycznia
5:00pm dziękczynno-bł. dla Danuty i Piotra w 40 rocz. ślubu
Piątek, 1 stycznia, urocz. św. Bożej Rodzicielki Maryi
pierwszy piątek miesiąca

DUSZPASTERSKIE

10:00am o Boże bł. Op MB dla Krzysztofa z ok ur.
12pm dziękczynno - błagalna dla Beaty i Artura z rodziną
Benefactor of institude of consecrated life
Sobota, 2 stycznia, wspomn. św. Bazylego Wielkiegi i
Grzegorza z Nazjanzu, pierwsza sobota m-ca
5:00pm Wynagradzająca NS NMP
Nabożeństwo Pompejańskie
Niedziela Objawienia Pańskiego, Trzech Króli, 3 stycznia
8:40am Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
9:00am zbiorowa
++Anna Banach, Janinai Marian Kaliczyński
+Genowefa Lipska
o Boże bł op MB i dary Ducha Św. dla Grzegorza i Adasia z
ok. ur.
o Boże bł op MB i dary Ducha Św dla Adama z ok 9 ur. I
Roberta z ok. 3 ur.
o Boże bł op MB i dary Ducha Św. dla Katarzyny Ochrin
o Boże bł op MB dla dzieci przygotowujących się do
przyjęcia I Komunii Św.
Bogu znanej intencji
11:30am różaniec z litanią do św. Jana Pawła II
12pm ++Marian Biernat , Marian Rzewucki i zm z rodz.
PODZIĘKOWANIE KS. PROBOSZCZA
Bardzo serdeczenie dziękuję za donacje na świąteczne
dekoracje naszego Sanktuarium. Dziękuję także za wszelkie
prace porządkowe i dekoracyjne w kościele i na terenie naszej
parafii.
MSZA ŚW W INTENCJI RADIA MARYJA I TV TRWAMKoło
Przyjaciół Radia Maryja w Los Angeles zaprasza w drugi dzień
Świąt Bożego Narodzenia, w sobotę 26 grudnia na Mszę Św. o
godz. 5:00pm w intencji Radia Maryja i Telewizji TRWAM
dziękując Bogu za 29 lat posługi Radia Maryja. Niestety ze
względu na obostrzenia sanitarne związane z pandemią COVID
19 nie będzie w tym roku możliwe Spotkanie Opłatkowe
Rodziny Radia Maryja.

SŁUŻBA LITURGICZNA
Uroczystości Bożego Narodzenia
9:00am – Beata i Victoria Bochniak
12:00pm – Joanna i Krzysztof Tukaj
Ofiary mszalne z IV Niedzieli Adwentu:

I kolekta: $ 2,730.00
II kolekta: $448
Serdecznie dziękujemy za donacje anonimowo w wysokości $500
i POLAM w wysokości $500
Tygodniowy koszt utrzymania naszej Parafii wynosi ok. $4,300.00
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Refleksja na Uroczystości Narodzenia Pańskiego

Radość Bożego Narodzenia
ks. Leszek Smoliński
W uroczystość Bożego Narodzenia Kościół przeżywa radość z tego, że Bóg, który tak nas
ukochał, że w swoim Synu stał się człowiekiem. Dlatego ozdobione i rozświetlone choinki,
girlandy świateł na ulicach miast i osiedli zdają się do nas wołać: „Pójdźmy też i my
przywitać Pana”. Światło wskazuje na Boga – źródło piękna. Również w liturgii słowa
słyszymy wezwanie:
„Zajaśniał nam dzień święty,
pójdźcie, narody, oddajcie pokłon Panu, bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię”.

W Betlejem narodził się Zbawiciel świata. To największa łaska i obdarowanie dla człowieka,
który może przyjąć moc Bożą od Dzieciątka Jezus. Betlejemska „szopka” jest uniwersalna, w
przeciwieństwie do królewskich pałaców. Bije z niej miłość i prostota, otwartość i piękno.
Jest w niej miejsce dla każdego. Każdy może bez skrępowania przyjść i przynieść wszystkie
swoje bóle, cierpienia i nędze. Piękno Bożego Narodzenia pomaga w przyjęciu słów
oznajmiających, że Bóg stał się jednym z nas. Przypomina również o tym, że odwieczne
Słowo wypowiedziane przez Ojca darowało siebie jako miłość i nie pragnie niczego poza nią.
„Faustyna, która miała możliwość głębszego poznania Tajemnicy Wcielenia, zapisała w
duchowym „Dzienniczku”: „Jak wielkie miłosierdzie Boże zawiera się w tajemnicy Wcielenia
Syna Bożego” (1433).
Odwieczne Słowo stało się człowiekiem, aby nam objawić prawdziwe oblicze Ojca i
przybliżyć nas do Niego. Syn Boży stał się człowiekiem, aby odsłonić prawdę o człowieku.
Wpatrywanie się w Syna oczyma wiary pomaga nam w kształtowaniu w sobie prawdziwej
tożsamości dziecka Bożego. Im bliżej Jezusa się znajdujemy, tym stajemy się lepsi i
piękniejsi w swoim człowieczeństwie. On przyszedł, aby nas wyrwać z niewoli grzechu,
kłamstwa i lęku przed śmiercią. I to jest prawdziwy motyw radości. Jezus jest naszą nadzieją
i szansą na dobrą przemianę. „Przyszedł do swojej własności”, aby nam ukazać, że sensem
naszej egzystencji na ziemi jest bycie darem dla innych.
Chrystus – Słowo Wcielone jest ostateczną Boża odpowiedzią na religijne i moralne pytania
człowieka. Bóg przychodzi, by mówić o sobie człowiekowi i wskazywać mu drogę dojścia do
siebie oraz człowieka ku sobie prowadzić. W ten sposób Bóg staje się dotykalnie bliski dla
człowieka. Prostota i zwyczajność narodzin Jezusa są rozpoznawalne dla ludzi prostych. Jest
dostępne pasterzom, biedakom bez stałego miejsca zamieszkania, uważanym przez rabinów
za nieczystych i pozbawionych udziału w życiu religijnym Izraela. Narodzenie Boga pozostaje
jednak poza zasięgiem bogatych mieszkańców Betlejem.
Boże Narodzenie to okazja do rodzinnych spotkań, do wspomnień, do ciepłych rozmów,
wspólnego śpiewu kolęd. Cieszymy się obecnością przyjaciół i krewnych, z którymi widujemy
się tylko sporadycznie. To przedziwne, jak wielki wpływ mają te święta na nas i na tak wielu
mieszkańców całego świata. Jak zauważa ks. prof. Andrzej Rojewski, liturgista, Betlejem jest
zawsze tam, gdzie człowiek przyjmuje Boga w wierze i zaufaniu. Gdy spotkamy się z Nowo
Narodzonym, który jest „naszym pokojem”, sami zaniesiemy pokój innym. Dzięki temu w
naszym świecie pojawi się więcej światła, życzliwości, nadziei.

4

