Druga Niedziela Zwykła, 19 stycznia, 2020.

Second Sunday in Ordinary Time, January 19th, 2020.

Refren Psalmu: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę..

Psalm Refrain: Here I am Lord; I come to do your will.

We sincerely thank everyone who participated in our Opłatek Party and dinner, and especially our youngest parishioners for their performance!

We are celebrating the Week of Prayer for
Christian Unity from January 18 to 25, 2020.
The theme is “They showed us unusual kindness” (cf. Acts 28:2). Welcoming strangers — whether they are from other cultures or beliefs, immigrants or refugees — is both to love Christ and to
love as God loves. Hospitality should be a hallmark
of every Christian. It is important that Christians of
all denominations collaborate to be examples of
Christ’s love. We should extend the same kindness
to people in need that St. Paul encountered in Malta.


Jan Chrzciciel, który przygotowywał drogi
dla Pana, sam też musiał długo przygotowywać się na spotkanie z Nim. Pościł, umartwiał
się, by w końcu umieć rozpoznać w Jezusie Mesjasza, Baranka Bożego. Ta chwila stała się ukoronowaniem całego jego życia. I my podczas każdej Eucharystii słyszymy słowa Oto Baranek Boży, który
gładzi grzechy świata. Patrzymy na Hostię, wiedząc,
że to Jezus. Obyśmy umieli sercem zobaczyć i rozpoznać w Nim naszego jedynego Pana i Zbawiciela.
John the Baptist, who prepared the ways for
the Lord, also had to prepare himself for a
long time to meet him. He fasted and mortified
himself to finally recognize in Jesus the Messiah,
the Lamb of God. This became the crowning moment of his whole life. During every Eucharist, we
hear the words, “Here is the Lamb of God, who
takes away the sins of the world”. We look at the
Host knowing that it is Jesus. May we be able to see
with our heart and recognize in Him our only Lord
and Savior.

Koperty na ofiarę na kolejny rok są wyłożone w tyle kościoła. Uprzejmie prosimy o ich odbiór. Proszę je używać dopiero od 1 stycznia 2020
roku.
Offertory envelopes for 2020 are displayed
at the back of the church. We kindly ask that
you pick them up. Please do not use them until January 1st 2020.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom w naszym opłatkowym przyjęciu i obiedzie, a szczególnie naszym najmłodszym parafianom za ich występ!

The Office of Vocations is pleased to offer a Young Disciples Retreat for the diocese themed
Love in Service, which the youth in our parish are
invited to attend. This free retreat, which will include
talks, discussions, recreation and lunch, is designed to
engage boys and girls aged 12-17 who serve in various
parish ministries (altar serving, music ministry, or any
other avenues available to them) in deepening their relationship with Christ. It will take place on Saturday,
March 7th, from 8:30am to 2:30pm at St.
Edward the Confessor Parish (North York). Anyone
interested, please see Rev. Brzozowski to obtain a parental consent form.

Fires in Australia: local branches of the St. Vincent de
Paul Society, fondly known as Vinnies, are volunteering
in hundreds of Australian communities to help people
deal with the immediate aftermath of the fires as well as
their long-term recovery. 100 per cent of donations will
go to those who have been affected and provide: emergency financial packages to affected families; essential
items (i.e. food, clothing, generators, household items,
furniture, etc.); support with crisis accommodation
through our own services or referrals to other
organisations; and much-needed emotional support and
counselling. You can help in the following ways:


Z chrześcijańską nadzieją na życie wieczne w niebie
informujemy, że zmarł śp. Norman Narożeński,
długoletni parafianin i dobroczyńcanaszej parafii.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość
wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków.
Amen.


Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc styczeń:

„O pokój na ziemi”
Niedziela 19 stycznia/Sunday, January 19th, 2020
09:00 AM


POLSCY ŚWIĘCI
Święty Józef Sebastian Pelczar, biskup (19
stycznia)

Józef Sebastian Pelczar urodził się 17 stycznia 1842
roku w Korczynie koło Krosna w diecezji przemyskiej. Wychowany w atmosferze religijnej,
wstąpił do seminarium duchownego i w roku 1864
przyjął święcenia kapłańskie. W 1865 r. został skierowany na studia w Kolegium Polskim w Rzymie,
na których uzyskał doktoraty z teologii i prawa kanonicznego. Po odbytych studiach w Rzymie był
prefektem i profesorem w Przemyskim Seminarium Duchownym, a w latach 1877-1899 profesorem
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Jako kapłan i profesor odznaczał się gorliwością i
szczególnym nabożeństwem do Najświętszego
Sakramentu, do Bożego Serca i Najświętszej Maryi
Panny, co wyrażał w swej pracy kaznodziejskiej i
pisarskiej. Przejęty troską o dziewczęta zagrożone
moralnie, o chorych i ubogich, założył w Krakowie
w 1894 roku Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (sercanek).
W roku 1899 został biskupem pomocniczym, a 17
grudnia 1900 ordynariuszem diecezji przemyskiej.
Po dwudziestu pięciu latach gorliwej posługi
biskupiej zmarł w opinii świętości 28 marca 1924
roku. Papież Jan Paweł II w 1991 roku zaliczył go w
poczet błogosławionych, a 18 maja 2003 roku w
Rzymie ogłosił go świętym Kościoła powszechnego.

11:00 AM


O Boże błogosławieństwo i dary Duch Świętego
dla córki Doroty z okazji 22 urodzin—od mamy
Danuty



Podziękowanie za wszelkie łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla rodzin: Dubak,
Kogut, i Nieć



Za śp. Pawła i Roberta Krajas—od Babci z rodziną

Środa 22 stycznia/Wednesday, January 22nd, 2020
07:00 PM


Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski w roku
2019 z prośbą o dalsza opiekę Bożą na Nowy
Rok—od Danuty



Za śp. Julię Suchowską—od synowej Marii

Piątek 24 stycznia/Friday, January 24th, 2020
07:00 PM


•
•

Online through the Archdiocese of Toronto:
www.archtoronto.org
By phone through the Development Office:
416-934-3411
Through the parish, making cheques payable to: St. Mary’s Polish Roman Catholic Parish—Australia Fires—Disaster Relief

09:00 AM LATIN


Your gift to God and Parish



Sunday collection, Jan 12:
Przyjęcie opłatkowe, Jan. 12:
Sunday collection, Jan. 5:

$1,305.00
$1,245.00
$1,355.00

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

Za śp. Krzysztofa o życie wieczne

Sobota 25 stycznia/Saturday, January 25th, 2020

our

•

For the repose of the souls of Alwina and Francesco Soncin

O błogosławieństwo Boże dla Jerzego i jego rodziny

Niedziela 26 stycznia/Sunday, January 26th, 2020
09:00 AM


For the repose of the souls of Maria Lan, Anton
Cuong, and Anton An—from the Dang family

11:00 AM


Za śp. Helenę Michalik

