UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO, 3 STYCZNIA 2016

Refren Psalmu:
Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi

Rozważania Niedzielne

Odwaga poszukiwań
Wyruszyli razem, jako mędrcy, aby szukać prawdy,
aby odnaleźć źródło, aby pokłonić się Królowi
królów! Mędrzec to ten, który ma odwagę szukać,
pytać, ryzykować, przekraczać samego siebie i
własne schematy myślowe. Mędrzec daje się
prowadzić prawdzie i światłu. Po długiej wędrówce
znaleźli. Byli głęboko poruszeni. Może zupełnie nie
spodziewali się, że będzie to dopiero dzieciątko
czule wtulone w ramiona matki. Wierzyli jednak, że
jest On tym zapowiadanym od wieków! Czy mam
odwagę szukać mojego Pana i Króla? Ile potrafię
dla
Niego
zaryzykować?
Jezu, przychodzisz do mnie często w ukryciu i
prostocie znaków: w dobroci drugiego człowieka,
znakach sakramentalnych, cichym natchnieniu.
Pragnę Cię rozpoznawać. Chcę mieć odwagę
szukać Cię i odnajdywać. Pragnę, abyś mnie
nieoczekiwanie zaskakiwał.

Your gift to God and our Parish
December 27, 2015
Sunday Offerings:
Christmas Offerings:

$ 1, 485
$ 4, 155

Heartfelt thank you for your generous support
of the Church.
God bless! Bóg zapłać!

OGŁOSZENIA
Specjalne
podziękowanie
członkom
chóru
parafialnego i Victorii Zegarowicz za sfinansowanie
zakupu przepięknych świeczników używanych w
czasie Mszy Św. w rycie rzymskim (w języku
łacinskim).

Wizyta duszpasterska, czyli kolęda jest możliwa na
specjalne zaproszenie telefoniczne czy osobiste.
Spotkanie z duszpasterzem oprócz wspólnej
modlitwy i błogosławieństwa domu czy mieszkania,
pozwala również poznać się bliżej i poruszyć istotne
zagadnienia z obszaru religii i duchowości
chrzescijańskiej.

Msze Św. w języku łacinskim są sprawowane w
każdą sobotę o godzinie 9.00 a.m. oprócz pierwszej
z racji całodziennej adoracji Najświętszego
Sakramentu.

Zapraszamy parafian i gości na środowe
nabożeństwa ku czci Matki Bozej Nieustającej
Pomocy o godz 7.00 p.m.

Wszyscy parafianie są zaproszeni na Opłatek
Parafialny w następną niedzielę 10 stycznia po
Mszy Św. o godz. 11:00. Panie proszone są, jak
każdego roku, o przyniesienie ciasta. Dziękujemy.

EPIPHANY OF THE LORD, JANUARY 3, 2016

Psalm Refrain:
Lord, every nation on earth will adore you

Reflection .....

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc
styczeń:

The visit of the Magi occurs directly before the story of
the Holy Family's flight into Egypt. Matthew's Gospel
tells a version of Jesus' birth that is different than the
one in Luke. Of the actual birth of Jesus, Matthew tells
us little more than, “When Jesus was born in Bethlehem
of Judea, in the days of King Herod . . .” The story of the
census is found only in Luke's Gospel, but we hear
about the visit of the Magi only in Matthew's Gospel.
We know little about the Magi. They come from the East
and journey to Bethlehem, following an astrological sign,
so we believe them to be astrologers. We assume that
there were three Magi based upon the naming of their
three gifts. The Gospel does not say how many Magi
paid homage to Jesus. In Matthew's Gospel, they
represent the Gentiles' search for a savior. Because the
Magi represent the entire world, they also represent our
search for Jesus.
We have come to consider the gifts they bring as a
foreshadowing of Jesus' role in salvation. We believe
the meaning of the gifts to be Christological. Gold is
presented as representative of Jesus' kingship.
Frankincense is a symbol of his divinity because priests
burned the substance in the Temple. Myrrh, which was
used to prepare the dead for burial, is offered in
anticipation of Jesus' death.

„O pokój na ziemi”












The word Epiphany means “manifestation” or “showing
forth.” Historically several moments in Christ's early life
and ministry have been celebrated as “epiphanies,”
including his birth in Bethlehem, the visit of the Magi, his
baptism by John, and his first miracle at Cana.

All parishioners are warmly invited to attend the
Parish Christmas lunch next Sunday, January
10th, 2015, following the 11:00 am Mass. Our
youngest parishioners are going to present a
short performance and sing Christmas carols.

Offertory envelopes for 2016 are available to
pick-up in the classroom beside the sacristy.

Latin Masses will be celebrated in our Church
every Saturday at 9:00 am, except on the first
Saturdays of the month.




Friday, January 1, 2016
9:00 am - Wolna
11:00 am
Za † Józefa Witiuk – Od rodziny Antkowskich
Saturday, January 2, 2016
9:00 am
O pokój na ziemi – Od Rodziny Żywego Różańca
Sunday, January 3, 2016
9:00 am
For all parishoners
11:00 am
Za † Weronikę Tkaczyk – Od Cecyli Wojciechowskiej z
rodziną
Za † Annę Hlywa w 2 rocznicę jej śmierci i za † Stefana
– Od syna i synowej
Za † Kazimierę i Bronisława Wszołek – Od dzieci z
rodzinami
Wednesday, January 6, 2016
7:00 pm
O Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia oraz stałego
zapału do pracy dla bliźnich dla Marianny Domańskiej –
Od Ireny
Friday, January 8, 2016
7:00 pm - Wolna
Saturday, January 9, 2016 (Latin)
9:00 am - Wolna
Sunday, January 10, 2016
9:00 am
For all parishoners
11:00 am
Za † Józefa Witiuk – Od Ireny Duklas

