II NIEDZIELA ZWYKŁA, 15 STYCZNIA 2017
Refren Psalmu:
Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę
Rozważania Niedzielne

Prawdziwy posłaniec
Jan Chrzciciel może być dla nas przykładem
prawdziwego posłańca, który nie zapomina o swojej
misji i nie czyni z samego siebie celu głoszenia i
nauczania. Cieszy się on z nadejścia Tego, którego
zapowiadał, choć dla niego samego oznacza to
zakończenie misji. Uznanie prawdy o sobie, swoim
miejscu i roli, jaką ma się do odegrania, nie zawsze
jest proste. Wielokrotnie sami chcemy być w centrum
zainteresowania i dążymy do tego na różne sposoby.
Jednak kiedy we własnym życiu duchowym
koncentrujemy się na sobie, to paradoksalnie tracimy
wrażliwość nie tylko na samych siebie oraz na innych,
ale także na samego Boga. To On jest tym, który głosi
i który ma być głoszony. Nasza rola może być różna,
ale nigdy nie może polegać na tym, że my sami
zajmujemy Jego miejsce.
Boże, ukaż nam, jak prawidłowo ustawić priorytety w
naszym życiu duchowym, abyśmy zawsze Ciebie
stawiali w centrum i wokół Ciebie budowali całe nasze
życie. Amen.

Your gift to God and our Parish
January 8, 2017
Sunday Offerings:
Renovation Fund:

$ 1, 367
$ 1, 450

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

Czy jesteśmy świadomi, że w roku 2016, co sześć
minut chrześcijan umierał z powodu swej wiary? Takie
informacje przekazuje nam
Ośrodek
Badań
Chrześcijaństwa w Świecie (Center for Study of
Global Christianity). Chrześcijanie są najbardziej
prześladowaną grupą religijną w świecie.
Według tych danych w roku 2016 na całym
świecie zamordowano około 90 tys. chrześcijan, co
oznacza, że co sześć minut chrześcijanin umierał z
powodu swej wiary. Z tego 63 tys. chrześcijan zginęło
w konfliktach plemiennych w Afryce. Większość z
atakowanych nie broniła się.
27 tys. osób straciło życie w atakach
terrorystycznych,
akcjach
likwidacji
wiosek
chrześcijańskich oraz prześladowaniach ze strony
władz. Wśród nich wymienia się chrześcijan
mieszkających w komunistycznej Korei Północnej.
Według danych amerykańskiego ośrodka 500
milionów chrześcijan nie może swobodnie wyznawać
swej wiary. Niech te informacje będą bliskie naszemu
sercu, a w naszych modlitwach nieustannie otaczajmy
naszych współwyznawców, aby na trwałe powrócił do
ich wspólnot pokój Chrystusowy.

Ogłoszenia
Wszyscy parafianie i goście są zaproszeni dzsiaj na
Opłatek Parafialny po Mszy Św. o godz. 11:00.

Koło Przyjaciół Św. Jana Pawła II informuje, że w
2016 r. przekazało na Fundusz Renowacyjny $ 6331,
uzyskane ze sprzedaży posiłków w niedziele i w
czasie innych parafialnych celebracji. Składamy
serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim tym którzy
poświęcają swój czas i swoje zdolności w
przygotowaniach i dystrybucji tych posiłków. Mile
widziani są nowi wolontariusze w działaniach Koła
Przyjaciół Św. Jana Pawła II. Warto pamiętać, że jest
to pewna forma wsparcia finansowego naszej parafii.
Prosimy o kontakt z panem Andrzejem – 416-5161249. Członkowie Koła życzą wszystkim wielu łask
Bożych w 2017 r.

2nd SUNDAY IN ORDINARY TIME, JANUARY 15, 2017
Psalm Refrain:
Here I am, Lord; I come to do your will
Reflection .....
This Sunday we break from our reading
of Matthew's Gospel (the primary Gospel for our
current liturgical cycle, Cycle A) to read from
John's Gospel. We heard Matthew's account of
Jesus' baptism last Sunday, on the feast of the
Baptism of the Lord. Today, we hear John the
Baptist's testimony about Jesus as found in
John's Gospel. John's Gospel differs from the
other Gospels because John does not describe
Jesus' baptism by John the Baptist. Instead,
John the Baptist announces that he knows that
Jesus is the Son of God.
In today's reading, John the Baptist sees
Jesus approaching and cries out, giving witness
about who Jesus is. In John's testimony he says
that he saw the Spirit descend upon Jesus. By
this sign, John the Baptist knew that Jesus was
the one who is to come after him.
John the Baptist uses two titles for Jesus
that are familiar to us. John calls Jesus the
“Lamb of God” and the “Son of God.” By using
these titles, John the Baptist identifies Jesus'
ultimate purpose: to redeem sinful humanity.
John the Baptist's testimony about Jesus
clearly distinguishes John's baptism from the
Baptism that Jesus will inaugurate. John
baptizes with water; Jesus will baptize with the
Holy Spirit. John also puts his practice of
baptism in the context of Jesus' ministry. The
purpose of John's baptism was to make Jesus
known to Israel.
John the Baptist's sense of purpose is
clearly identified in this reading: he baptized in
order to prepare for and make known the
ministry of the One who was to follow. John's
witness is an excellent example of what it means
to be a disciple. By our Baptism, we are called to
make Jesus known to all the world by our words
and by the witness of our lives.

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

„O pokój na ziemi”















Sunday, January 15, 2017
9:00 am
For the repose of the soul of † Brian Anthony
Machado
11:00 am
Za † Bogusławę Taranda – Od rodziny Greber
Dziękczynna za łaskę trzeźwości i wyzwolenia z
alkoholizmu
O szczęśliwą operację dla Czesława – Od siostry
Zofii
Za † Kazimierę i Bronisława Wszołek – Od syna z
rodziną
Wednesday, January 18, 2017
7:00 pm
Za † Janinę, Czesława i Jana – Od rodzeństwa
Friday, January 20, 2017
7:00 pm - Wolna
Saturday, January 21, 2017 (Latin)
9:00 am - Wolna
Sunday, January 22, 2017
9:00 am
For parishioners
11:00 am
Za † Bogdana i Eugenię, za † Zbigniewa
Bogusławskiego i w intencji syna Adama
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i pomyślność
dla Kaspra
Za † rodziców Irenę i Mieczysława Mierzwa – Od
córki z rodziną
Like every year, we are organizing the annual parish
Christmas lunch - “Oplatek.” Please join us today after
11:00 am Mass, where we will be serving a traditional
Polish meal and singing Polish Christmas carols in the
church hall. All are warmly invited to attend!

