UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
1 STYCZNIA 2017
Refren Psalmu:
Bóg miłosierny niech nam błogosławi

Rozważania Niedzielne

Zaryzykować dla Boga
Życie duchowe jest najwspanialszą przygodą, jakiej
człowiek może doświadczyć. Poszukiwanie Boga
jest naszym powołaniem. Tylko wówczas, gdy
spotkamy osobowego Boga, poczujemy się
autentycznie spełnieni. Pasterze wyruszyli w drogę
do Betlejem. Postąpili w ten sposób wierni
natchnieniom anioła. Pozwolili się oderwać od
swojej codzienności. Podjęli ryzyko, aby przeżyć
coś zupełnie innego – głębszego, coś, co nada ich
życiu inny wymiar. W Betlejem rzeczywiście spotkali
Zbawiciela. Do domu wracali, chwaląc i
błogosławiąc Boga. Byli szczęśliwi. Gdy Bóg cię
wzywa, gdy daje ci impulsy do pójścia za Nim, nie
bój się zaryzykować i daj Mu się poprowadzić.
Panie, uzdolnij moje serce, abym umiał przyjąć
Twoją miłość. Mój umysł, aby poznał prawdę o
Tobie. Moją wolę, abym nie bał się ryzyka pójścia
za Tobą.

Your gift to God and our Parish
December 25, 2016
Sunday Offerings:
Christmas Collection:

$ 1, 387
$ 3, 065

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

Dzisiejsza
uroczystość
kończy
Oktawę
Narodzenia
Pańskiego,
w
czasie
której
dziękowaliśmy Bogu za przyjście na świat
Chrystua. Przez Maryję spęłniły się obietnice
odkupienia danej całej ludzkości. Tego dnia z
wszystkich przymiotów Maryi czcimy szczególnie
Jej macierzyństwo. Dziękujemy Jej także za to, że
swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży.
Poświęcenie
Maryi
pierwszego
dnia
rozpoczynającego się roku ma także inne
znaczenie. Matka Jezusa zostaje ukazana ludziom
jako najdoskonalsze stworzenie, a zarazem jako
pierwsza z tych, którzy skorzystali z darów
Chrystusa. Pragnienie zaakcentowania specjalnego
wspomnienia Matki Bożej zrodziło się już w
starożytności chrześcijańskiej. Kościół zachodni już
w VII wieku wyznaczył w tym celu dzień 1 stycznia.
W Kościele 1 stycznia obchodzony jest również
Światowy Dzień Pokoju. Z tej okazji papież kieruje
do nas swoje orędzie.

Ogłoszenie
6 stycznia o godzinie 7:00 pm zostanie odprawiona
Msza Św. w nadzwyczajnym rycie rzymskim (po
łacinie) z racji uroczystości Objawienia Pańskiego.

Announcement
On January 6th at 7:00 pm, there will be celebrated
a Mass in Latin. Everybody is invited.

SOLEMNITY OF MARY, THE HOLY MOTHER OF GOD
JANUARY 1, 2017
Psalm Refrain:
May God be gracious to us and bless us
Reflection .....
Today's reading is a continuation from the
Gospel proclaimed at the Christmas Mass at
midnight. In it the shepherds act upon the message
they receive from the angel and go to find Jesus in
the manger in Bethlehem. In their visit to the manger,
the shepherds find things just as the angel had said.
The shepherds' visit, therefore, is a moment of
fulfillment, manifestation, and the beginning of the
salvation we receive through Christ.
In the context of today's Solemnity, this
reading also helps us focus on Mary as the Mother of
God. The reading tells us at least three things about
Mary as a mother. First, Mary is described as a
reflective person, keeping the reports of the
shepherds in her heart. Second, we are reminded of
how obedient Mary was to God when she named the
baby Jesus as the angel Gabriel had directed. Third,
this reading shows Mary and Joseph faithfully
observing their Jewish tradition by having Jesus
circumcised.
Mary's faithfulness to God is evident in all
three of these things. Her reflection upon the events
in her life indicates that she was a person of prayer.
This prayer made possible her obedience to God and
God's will, even if the outcome was not clear. Finally,
her faithfulness to a community of faith grounded her
relationship with God and enabled her to participate
in God's plan of salvation.
Because of Mary's faithfulness to God, she
was able to receive the gift of God's Son and accept
her role in God's plan for salvation. By doing so, she
models for us the path of discipleship and is also
called Mother of the Church.
Our call to discipleship also includes these
three aspects. First, discipleship means prayer and
reflection on the events of our lives that we might see
God's presence and work in our lives. Second,
discipleship means obedience to God and God's will.
Third, discipleship includes fidelity to a community of
faith.

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

„O pokój na ziemi”
















Sunday, January 1, 2017
9:00 am
For parishioners
11:00 am
Za † Lucjana Sanigórskiego
Dziękczynna za łaski otrzymane w starym roku z prośbą
o kolejne i Boże błogosławieństwo w Nowym Roku – Od
Danuty i całej rodziny
Wednesday, January 4, 2017
7:00 pm
O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz
opiekę Matki Bożej dla Elżbiety i Marii
Friday, Jannuary 6, 2017 (Latin)
7:00 pm
Za † Marię Czachor – Od rodziny Antkowskich
Saturday, January 7, 2017
9:00 am
O pokój na ziemi – Od Rodziny Żywego Różańca
Sunday, January 8, 2017
9:00 am
For the repose of the soul of † Antonio Marino – From
Antonella Amoroso
11:00 am
Za † Maree i Jerzego Bartnickich – Od rodziny
Antkowskich
Za † Lucjana Sanigórskiego

MAY YOU SHINE THE LIGHT OF CHRIST
IN THE NEW YEAR 2017

