ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO, 13 STYCZNIA 2019
Refren Psalmu:
Pan ześle pokój swojemu ludowi
Rozważania Niedzielne

Konsekwentni w wypełnianiu misji
Wyrazista osobowość Jana Chrzciciela i oddanie, z
jakim wypełniał swoją misję, mogły w wielu zrodzić
myśl, że to on jest zapowiadanym Mesjaszem. Lecz
Jan cierpliwie wyjaśniał: – Czekamy na Tego, który
będzie „chrzcił Duchem Świętym i ogniem” (Łk 3,
16). Kiedy więc Jezus staje przed nim w wodach
Jordanu, Jan jest bardzo przejęty. Wie, że Jezus nie
potrzebuje chrztu pokuty, którego on udziela, bo jest
bez grzechu, pełen Bożego Ducha. Jednak
konsekwentnie i do końca wypełnia misję, jaką
otrzymał od Boga. Jest też świadkiem, jak Syn Boży
przychodzi wypełnić misję powierzoną przez Ojca.
Jezus zniża się do mnie, bierze na siebie wszystkie
moje grzechy i słabości. W wodach chrztu pokazuje
mi drogę mojego odrodzenia. Wskazuje, że również
do mnie odnoszą się słowa Ojca: „Ty jesteś moje
dziecko umiłowane, w tobie mam upodobanie”. Nie
jestem zatem zdany wyłącznie na siebie.
Dziękuję Ci, Ojcze pełen miłości! Patrząc na siebie,
nie znajduję żadnego motywu, ale wiem, że jestem
Twoim umiłowanym dzieckiem.

Your gift to God and our Parish
January 1, 2019
Solemnity of Mary:

$ 1, 320

January 6, 2019
Sunday Offerings:
Renovation Fund:

$ 1, 460
$ 2, 205

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

W niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego
przypada święto Chrztu Pana Jezusa. Zamyka ono
okres świętowania Bożego Narodzenia. Najstarszej
tradycji tego święta należy szukać w liturgii Kościoła
wschodniego, ponieważ chrzest Jezusa nie posiadał
w liturgii rzymskiej oddzielnego święta. Dekretem
Świętej Kongregacji Obrzędów z 23 marca 1955 r.
ustanowiono na dzień 13 stycznia, w miejsce dawnej
oktawy Epifanii, wspomnienie chrztu Jezusa
Chrystusa.
Posoborowa
reforma
kalendarza
liturgicznego w 1969 r. określiła ten dzień jako święto
Chrztu Pańskiego. W dniu chrztu Jezus został
przedstawiony przez swojego Ojca jako Syn posłany
dla dokonania dzieła zbawienia. Misję Chrystusa
potwierdza swym świadectwem Bóg Ojciec.
Zamknięte przez grzech Adama niebiosa otwierają
się, na Jezusa zstępuje Duch Święty. Z nieba daje się
słyszeć jednoznaczny głos: Tyś jest mój Syn
umiłowany, w Tobie mam upodobanie.

Ogłoszenia / Announcements
Parafian i gości zapraszamy na Opłatek Parafialny w
następną niedzielę 20 stycznia po Mszy Św. o godz.
11:00. Panie proszone są, jak każdego roku, o
przyniesienie ciasta. Dziękujemy.
❖
Celebration of Marriage Mass with Cardinal Collins –
February 10, 2019 – 4 p.m. As part of Marriage Sunday
2019 celebrations, Cardinal Thomas Collins will preside
at a special Mass to honour couples celebrating
milestone anniversaries in 2019. If you (or a couple you
know) are celebrating a 25th, 40th, 50th or 60+ wedding
anniversary in 2019, you are invited to join in this special
celebration. The Mass will take place at 4 p.m. on
Sunday, February 10 at St. Clare of Assisi Parish (150
St. Francis Ave., Woodbridge). A reception will follow
Mass. All are welcome to attend – couples celebrating
milestone anniversaries are asked to register online or
by phone to ensure reserved seating. Registration and
other important information can be found at:
https://www.archtoronto.org/marriage or by calling 416934-3400, ext. 523.

BAPTISM OF THE LORD, JANUARY 13, 2019
Psalm Refrain:
O bless the Lord, my soul!
Reflection .....

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

Today we celebrate the feast of the Baptism of the
Lord. In today's Gospel, as in the other Gospel
accounts of Jesus' baptism, we hear John the Baptist
address the confusion of the people who thought that
John might be the Messiah. In response, John
contrasts the baptism that he performs with the
Baptism that Jesus will inaugurate. John the Baptist
says that he has baptized with water, but that
someone will come and baptize with the Holy Spirit.
The type of baptism that John performed was not yet a
Christian Baptism; it was a preparation for Christian
Baptism through which sins are forgiven and the gift of
the Holy Spirit is received.
The baptism of Jesus is reported in each of the
three Synoptic Gospels—Matthew, Mark, and Luke.
Clearly, it was an event of great significance for Jesus
and for the early Christian community. The Evangelists
Mark and Luke report the story from Jesus'
perspective; the voice from heaven is addressed to
Jesus. Compare this to Matthew's Gospel in which the
voice from heaven speaks to everyone. In Luke,
however, the Holy Spirit descends upon Jesus during
his time of prayer after his baptism. Through his
Gospel, Luke will show Jesus to be a person of prayer
who withdraws regularly from the crowds and his
disciples to pray to his Father.
The baptism of Jesus is considered a
manifestation of God in Jesus, another “epiphany.” On
this, the last day of the Christmas season, our Gospel
reveals to us Jesus' relation to God: the son of Mary
and Joseph is also God's own Son. In Luke's Gospel,
all three members of the Trinity are manifested here:
God the Father in the voice, the Holy Spirit
descending, and Jesus the Son. At the beginning of
his Gospel, Luke is communicating to us important
information about the identity of Jesus. In the verses
that follow, Luke lists the genealogy of Jesus, tracing
Jesus' ancestry back to the first person, Adam, who is
also identified as the son of God. We, the children of
Adam and Eve, are again made children of God
through Baptism.
Like every year, we are organizing the annual parish
Christmas lunch - “Oplatek.” Please join us after 11:00 am
Mass next Sunday January 20th, where we will be serving a
traditional Polish meal and singing Polish Christmas carols
in the church hall. All are warmly invited to attend!

„O pokój na świecie”
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Sunday, January 13, 2019
9:00 am
In thanksgiving for graces received and for
continuous blessing for Elizabeth and Lucas Cescon
– Requested by L.B. Bożek
11:00 am
Za † Mieczysława – Od Krystyny
Za † Stanisława Romanowskiego w 30 dzień
śmierci – Od sióstr z rodzinami
Za † Bogdana Krajas – Od rodziny
Za † Kazimierę Ostrowską – Od syna Jerzego
Za † Leokadię i Sylwestra Pytlik – Od syna Roberta
i córki Jolanty
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Magdy w 25 rocznicę urodzin
Wednesday, January 16, 2019
7:00 pm
O nawrócenie i łaskę wiary dla Pawła i innych
młodych ludzi
Za † Marię Kobylańską – Od Danuty
Friday, January 18, 2019
7:00 pm
Za zmarłych w czyśćcu cierpiących
Saturday, January 19, 2019
9:00 am
Dziękczynna za wszelkie otrzymane łaski z prośbą
o Boże błogośławieństwo i opiekę Matki Bożej na
dalsze lata – Od Janiny Wiktorko
Sunday, January 20, 2019
9:00 am
For all souls in purgatory
For the repose of the souls of † Joseph and
Margaret Pecar
11:00 am
Za † Leary McPherson i jego zmarłych dwóch braci
– Od Roberta
Za † Jana Margiela – Od Danuty
Za † Anielę Kościółek, Stanisława Kościółek,
Stanisławę Kroczek i Grzegorza Kroczek
Za † Kazimierę Ostrowską – Od syna Jerzego
Za † Jana Iskra – Od córki z rodziną
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Małgosi w 20 rocznicę urodzin

