II NIEDZIELA ZWYKŁA, 17 STYCZNIA 2016

Refren Psalmu:
Pośród narodów głoście chwałę Pana

Rozważania Niedzielne

18 – 25 stycznia 2016
Jeszcze nie nadeszła godzina
Wesele w Kanie ukazuje miłość Boga i zapowiada
to, co dokona się w Wieczerniku i na Golgocie.
Jezus objawi swoją chwałę, gdy nadejdzie Jego
godzina. Wtedy poprzez przebicie włócznią zostanie
otwarta siódma stągiew - Serce Jezusa, z którego
wypłynie woda i krew. Dar wody dla spragnionego
ludu na pustyni był wielkim dobrodziejstwem (Stary
Testament). Następnie dokonał się cud przemiany
wody w wino, by przywrócić radość i ofiarować
miłość (pierwszy cud). W końcu Jezus przemienia
wino w swoją Krew, aby pozostać z nami i
ofiarować nam życie (Eucharystia - Zbawienie).
Panie, dzięki Tobie każdy wierzący może pić z
ożywczego zdroju - Źródła, którym jest Twoje
Serce. Podczas Eucharystii - jako wino i krew wypływa miłość Boga, a więc pełnia życia.

Your gift to God and our Parish
January 10, 2016
Sunday Offerings:

$ 1, 545

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

Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan będzie
przebiegał pod hasłem „Wezwani, by ogłaszać wielkie
dzieła Pana”. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest
uprzywilejowanym czasem modlitwy, spotkania, i dialogu.
Ma on już ponad stuletnią tradycję. Za obchody Tygodnia
Modlitw o Jedność Chrześcijan odpowiada Światowa Rada
Kościołów i Papieska Rada ds. Popierania Jednośći
Chrześcijan. W tym czasie każdemu z nas powinno zależeć
aby bracia odłączeni ze wspólnot chrześcijańskich powrócili
jak najszybciej do Kościoła Katolickiego, w którym jest
pełnia zbawienia.
Panie Jezu Chryste, modliłeś się: „Spraw, aby wszyscy
byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w Tobie”.
Prosimy Cię o jedność Kościoła. Zburz mury, które nas
dzielą. Umocnij to, co nas łączy, rozbij to, co nas dzieli.
Spraw, abyśmy szukali drug wzajemnego spotkania.
Niech nastanie dzień, w którym będziemy Cię chwalić i
wielbić we wspólnocie wszystkich wierzących.

OGŁOSZENIA
W zeszłą niedzielę (Niedziela Chrztu Pańskiego), nasza
wspólnota parafialna świętowała „spotkanie opłatkowe”.
Licznie zgromadzeni uczestnicy mieli okazję spotkać się
jako rodzina parafialna i złożyć sobie wzajemnie życzenia
wszelkiej pomyślności i Bożego błogosławieństwa na
rozpoczynający się 2016 rok. Specjalne podziękowanie
składamy wszystkim organizatorom i woluntariuszom w
przygotowaniu
tegorocznego
„parafialnego opłatka”.
Szczególne podziękowania kierujemy do najmłodszych
uczestników tego spotkania. Dziękujemy za przedstawienie
bożonarodzeniowych „Jasełek”, które pozwoliły nam
jeszcze raz przeżyć tajemnice świąt Bożego Narodzenia.
Dzięki zaangażowaniu wielu członków naszej parafii,
spotkanie opłatkowe przyniosło konkretny wkład finansowy
na potrzeby naszego kościoła: $ 1, 181. „Bóg zapłać!”

2nd SUNDAY IN ORDINARY TIME, JANUARY 17, 2016

Psalm Refrain:
Declare the marvellous works of the Lord among all the peoples

Reflection .....
This Sunday we begin the liturgical season of Ordinary Time.
For many Sundays in this lectionary cycle (Cycle C), our readings
will be taken from the Gospel of Luke. Occasionally, however, we
will read from John's Gospel. This is true of today's Gospel
reading, which describes the beginning of Jesus' ministry and his
first miracle.
To situate today's reading within the context of John's Gospel,
we note that John's report of this event follows Jesus' call of his
first disciples. John tells us that Jesus and his disciples were
invited to this wedding at Cana, as was Jesus' mother, Mary.
There is no parallel report of this miracle at Cana in the Synoptic
Gospels.
In the Church's liturgical history, the wedding feast of Cana is
closely associated with the baptism of the Lord and the adoration
of the infant Jesus by the Wise Men. In this context, the sign
Jesus performs at the wedding feast is celebrated as an epiphany
or a manifestation of Jesus' divinity.
Yet awareness of Jesus' impending passion and death is ever
present in John's Gospel. Even in this report of Jesus' first sign,
the language used anticipates Jesus' passion. When Jesus says
to his mother that his hour has not yet come, he protests against
her wishes in language that John will use again when reporting
Jesus' Last Supper with his disciples. When introducing the story
of Jesus washing his disciples' feet, John writes that Jesus knew
that his hour had come. In John's Gospel, Jesus is very much in
command and aware of all that is to happen to him.
Here, as elsewhere in John's Gospel, Mary is not mentioned by
name, but is referred to instead as the mother of Jesus. Mary is
influential in Jesus' first sign. She will also be present at his
Crucifixion, a witness to the final manifestation of his divinity.
John's Gospel describes seven signs that indicate Jesus'
identity to his disciples. John never speaks of these signs as
miracles because their importance is not in the deed that Jesus
performs but in what these deeds indicate about Jesus' identity.
Here, as when John describes the other signs, the disciples are
said to begin to believe, but no mention is made as to whether the
other wedding guests are even aware of what has happened.
Marriage and wedding feasts are metaphors used in Scripture
to describe God's salvation and the Kingdom of God. Here at the
beginning of Jesus' public ministry, John's Gospel seeks to
establish that Jesus is going to re-interpret and fulfill Yahweh's
promise to Israel. Jesus establishes the New Covenant. A hint
about what this New Covenant will be like is made evident in the
deed that Jesus performs. Asked to do something to address the
awkward situation that the absence of wine at a wedding feast
would create, Jesus' miracle produces vast quantities of wine—six
jars holding thirty gallons each are filled to overflowing with choice
wine.
This lavish response to a simple human need is a vision for
us of the abundance of God's kingdom. It challenges us to
respond generously when confronted with human need today. We
respond as best we can, fully confident that God can transform our
efforts, bringing the Kingdom of God to fulfillment among us.

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc
styczeń:
„O pokój na ziemi”





















Sunday, January 17, 2016
9:00 am
O łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej i błogosławieństwo
Boże na cały Nowy Rok dla Krzysztofa w 60 urodziny –
Od żony z dziećmi
Za † Ryszarda Kowalskiego w 4 rocznicę śmierci oraz
za † Jadwigę Kowalską
11:00 am
Za † Bogdana Krajas oraz Stanisława i Edwarda Szabla
– Od całej rodziny
Za † Józefa Ponikiewskiego i Irenę Majka – Od dzieci
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla córki Arletty, jej
dzieci i jej męża – Od matki
Wednesday, January 20, 2016
7:00 pm
Za † Witolda Waldzińskiego od żony, córek i wnuków
Friday, January 22, 2016
7:00 pm
O dar macierzyństwa dla Adrianny – Od babci
Saturday, January 23, 2016 (Latin)
9:00 am
O dary Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże dla
Bożeny Hniteckiej – Od Teresy
Sunday, January 24, 2016
9:00 am
For † Maria Lan, Anthony An and Anthony Cuong –
From the Dang family
11:00 am
Za † Stefanię i Błażeja Rychlińskich oraz † Władysławę
Urbańską
Za † Jana Wilk w 8 rocznicę śmierci – Od córki Krystyny
Za † Julię i Józefa Tomaszewskich – Od Ryszarda

Week of Prayer for Christian Unity 2016
The 2016 theme for the Week of Prayer for Christian Unity
has been selected. Called to Proclaim the Mighty Acts of the
Lord (cf. 1 Peter 2:9). For the coming year the theme finds its
origins in the First Letter of Peter.
Let us rememeber in this time about our Christian brothers,
asking the Lord for unity amongst all who believe in Jesus
Christ and one Baptism.

