13. I. 2019 ROK „C” – NR. 02
NIEDZIELA
CHRZTU PANSKIEGO

DZISIAJ – KAWA I CIASTO W SALI PARAFIALNEJ
Zapraszamy parafian bardzo serdecznie.
14 - 18 STYCZNIA - DNI STUDYJNE OJCÓW OBLATÓW
Nasz Ojciec Proboszcz weźmie udział w „Study Days” w Mississauga.
Mszy św. w tym czasie nie będzie w naszym kościele.
23 STYCZNIA – MSZA ŚW. GRUPOWA
Ze względu na Dni Studyjne przypadające w przyszłym tygodniu, Msza
św. zbiorowa będzie odprawionasię w czwartą środę miesiąca.
WIZYTA KOLĘDOWA
Zainteresowanych prosimy o podanie nazwiska, adresu i numeru telefonu
na karteczkach, które można dołączyć do niedzielnej ofiary lub dostarczyć
do biura parafialnego.

Zanurzyć się w swoim chrzcie
Czytania: I – Iż 42,1-4.6-7
II – Dz 10,34-38
Ewangelia – Łk 3,15-16.21-22
W dzisiejszej Ewangelii mowa jest o
dwóch chrztach: O Chrzcie, który przyjął
Jezus, i o Chrzcie obiecanym przez Jezusa;
mówi się więc o Chrzcie Jezusa i o naszym
Chrzcie. O pierwszym mówi się jako o
wydarzeniu historycznym (Lk 3,1-3:
W
piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara …
nad Jordanem); o drugim mówi się w czasie
przyszłym, jako o obietnicy: On chrzcić was
będzie Duchem Świętym i ogniem.
Słowa te są tym dla sakramentu Chrztu
świętego, co kazanie o chlebie w Kafarnaum
dla Eucharystii. Dwa wielkie sakramenty
zanim zostały ustanowione dzięki Jego śmierci
i zmartwychwstaniu, zostały obiecane i
wyjaśnione przez Jezusa podczas Jego życia.
Chrzest przyjęty przez Jezusa jest
jeszcze starym Chrztem z wody, Chrztem Jana
Chrzciciela, ale fakt, że Duch Święty zstąpił na
niego, w postaci cielesnej niby gołębica
uczynił z tego starego Chrztu nowy, sprawił, iż
był to pierwszy Chrzest w Duchu Świętym!
Nie tylko pierwszy, ale też wzór i źródło
każdego chrześcijańskiego Chrztu. W Jordanie
to nie woda uświęciła Jezusa, ale Jezus
uświęcił wodę, wszelką wodę!
Każdy
chrześcijański Chrzest jest przedłużeniem
tajemnicy owego dnia. Duch święty zstępuje
na człowieka i staje się on synem
umiłowanym,
w
którym
Ojciec
ma
upodobanie.

Raniero Cantalamessa

PODZIĘKOWANIE ZA OPLATEK PARAFIALNY
W ubiegłą niedzielę odbył się kolejny uroczysty Opłatek Parafialny, sala
była wypełniona jak zawsze. Dzieci Polskiej Szkoły pięknie przedstawiły
Jasełka. Jarek Wszołek akompaniował w śpiewaniu kolęd. Orkiestra dęta
przygrywała nam dosadnie podczas posilku. Obiad był obfity i smaczny z
różnorakim deserem domowego wypieku naszych pań parafianek. Loteria
fantowa ucieszyła szczęściarzy. Dziękujemy wszystkim tym, którzy w
jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia naszej parafialnej
uroczystości, a przede wszystkim Paniom Różańcowym, p. kucharkom i
p. kelnerkom za ich wielki wkład pracy włożony w przygotowanie i
podanie posiłku.
Panom z posługi i paniom parafiankom za
przygotowanie stołów i pomoc przy sprzątaniu. Oraz wszystkim tym,
którzy zaszczycili naszą parafialną uroczystość swoją obecnością za
współudział w śpiewaniu kolęd. Bóg zapłać wszystkim!
STOWARZYSZENIE POLSKO KANADYJSKIE OGŁASZA
Dzisiaj – Zebranie ogólne o godz, 2:00 pm. Zapraszamy!
18 stycznia – Fish Fry od 4:00 do 7:00 pm. Zapraszamy!
POKWITOWANIA DO PODATKU ZA ROK 2018
Pokwitowania będą w krótce drukowane, jeśli ktoś z parafian zmienił
ostatnio adres, proszony jest o podanie zmiany. Można to uczynić
telefonicznie lub dołączyć notkę do niedzielnej kolekty. Pokwitowania
będą wydane za ofiary złożone do 31 grudnia 2018 dla tych, którzy
posługiwali się kopertami lub swoimi nazwiskami.

Parafianie, którzy nie są jeszcze w posiadaniu kopert na rok
2019, a chcieliby się nimi posługiwać, mągą je zamówić w biurze
parafialnym. Wystarczy zadzwonić.

WYJAŚNIENIA ADMINISTRACYJNE
Jeśli ktoś pragnie oficjalnie należeć do naszej parafii, powinien się
zapisać – można to uczynić telefonicznie lub osobiście w biurze
parafialnym. Rejestracja jest konieczna, gdyż nasze parafie nie mają
określonego terytorium, lecz obejmują chcących do nich należeć.
Świadczenia duszpasterskie, referencje lub podpisy dokumentów
możemy spełniać tylko dla należących do parafii oficjalnie oraz biorących
czynny udział w życiu parafii.
USŁUGA SAKRAMENTALNA ( dla przypomnienia)
Chrzest należy zgłosić miesiąc przed terminem. Dzieci należy chrzcić w
parafii do której zapisani są ich rodzice.
Sakrament Małżeństwa: Narzeczeni powinni zgłosić się w biurze
parafialnym rok przed datą ślubu.
Sakrament chorych udzielany jest na wezwanie albo podczas odwiedzin
szpitalnych czy pierwszopiątkowych.
Świadczenia duszpasterskie ( podpisy dokumentów referencje) spełnia
się tylko wobec parafian zapisanych do parafii oraz biorących czynny
udział w życiu wspólnoty.
BÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY/THANK YOU FOR YOUR OFERINGS
Sunday $2,533 Initial $245 Reno. $100 Christmas $229. Votive $88

INTENCJE MSZALNE – MASS INTENTIONS
12. I. SOBOTA* SATURDAY
5:30 pm † Stefanię i Piotra Ostaszyn

- Córka z rodziną

13. I. NIEDZIELA * SUNDAY
8:30 am † Andrzeja Giemza i mamę Cecylię
10:00 am † Jana Ozdoba (25 rocz.)
11:30 am. For Parishioners living and deceased

- Danuta
- Córka Sophie
- OMI

14. I. PONIEDZIAŁEK * MONDAY
6:00 pm - Nie ma Mszy św.
15. I. WTOREK * TUESDAY
9:00 am - Nie ma Mszy św.
16. I. ŚRODA * WEDNESDAY
6:30 pm - Nie ma Mszy św.
17. I. CZWARTEK * THURSDAY
9:00 am -Nie ma Mszy św.
18. I. PIĄTEK * FRIDAY
6:00 pm - Nie ma Mszy św.
19. I. SOBOTA* SATURDAY
9:00 am O Boże bł. i opiekę MB dla Michała Witek
5:30 pm Za Parafian żyjących i zmarłych

- Mama
- OMI

20. I. NIEDZIELA * SUNDAY
8:30 am † Sabinę Baran (w 4 rocz.)
- Córka Irena
10:00 am † Adolfa Tymczak
- Żona i dzieci
11:30 am. For + George Parkitny
- Mary Wierzcholski
……………………………………………………………………..
JANUARY 23 – NEXT GROUP MASS
Parish office is accepting intentions till next Wednesday.
JANUARY 14-18 - STUDY DAYS IN MISSISSAUGA
Our Pastor will take part in the Study Days. No Masses in our Church.
THANK YOU FOR THE CHRISTMAS BANQUET LAST SUNDAY
We are very grateful to Rosary Society Ladies for preparing the sumptuous
dinner and the home made delicious pastery. To the Polish School children
and teachers for the beautiful scene of Nativity. To the brass band for
playing Christmas carols. To Jarek Wszolek for his beautiful music and
singing of Christmas Carols. We are grateful to all the Parishioners and
guests for coming and participating in the singing. This year's Christmas
Banquet was very festive and warm in family atmosphere.
SUNDAY OFFERING ENVELOPES FOR 2019
The remaining assigned offering envelopes for 2019 are available in
church foyer downstairs. Please pick them up today.
If any of our Parishioners are not using the offering envelopes yet but
would like to use them in 2019 please call the parish secretary and she
will assign them for you.
INCOME TAX RECEIPTS FOR 2018
If you have recently moved, married or are new to the parish, please make
sure that we have all your correct information on file. The Income Tax
receipts for donations given in 2018 will be prined out soon.
SEPARATED AND DIVORCED HEALING MINISTRY.
The topics are ‘Embracing the New Year’, Kathryn McMorrow, presenter
(Jan 14); and ‘Navigating Change’, Kathryn McMorrow presenter (Jan
28). Meetings are 7 to 9 pm at Mount Carmel Spiritual Centre, 7020
Stanley Ave, Niagara Falls. Pre-registration is not required.

