27. I. 2019 ROK „C” – NR. 04
TRZECIA NIEDZIELA
ZWYKŁA
„Abym ubogim niósł
dobrą nowinę”
Czytania:
I – Ne 8,1-4a.5-6.8-10
II – Kor 12,12-30
Ewangelia – Łk 1,1;4.14-21
Przygotowaliśmy się do wysłuchania tej
Ewangelii powtarzając w refrenie Psalmu
responsoryjnego to wyznanie wiary: „Słowa Twe,
Panie, są duchem i życiem”. W śpiewie przed
Ewangelią liturgia umieściła niektóre słowa
zaczerpnięte z Ewangelii i podsunęła nam je jako
temat do refleksji podczas dzisiejszej homilii:
„Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą
nowinę”. Jest to proroctwo Izajasza, które Jezus
odnosi do siebie. Według ewangelisty Łukasza
Jezus powiedział te słowa w synagodze w
Nazarecie na początku swej działalności
publicznej; są one tytułem całej Ewangelii. To jest
moja misja –zdaje się mówić Jezus – a to są jej
adresaci! Ogromnie ważne jest zrozumienie tych
słów, aby móc pojąć ducha Ewangelii i dzieła
Jezusa; bezpośrednio od tego zależy zrozumienie
błogosławieństw:
Błogosławieni ubodzy w
duchu, albowiem do nich należy królestwo
niebieskie.
Właśnie Izajasz, do którego odwołał się
Jezus, aby określić swoją misję, pomaga nam
odkryć, kim są prawdziwi ubodzy z Ewangelii. Są
nimi „ubodzy Jahwe”, ci, którzy są ubogimi wobec
Boga, którzy w swym cierpieniu i ubóstwie
pamiętają o Nim i w Nim pokładają wszystkie swe
nadzieje i całe zaufanie; którzy nie polegają na
rydwanach i koniach ani nawet na swych
sprawiedliwych czynach. Ten rodzaj ubóstwa nie
jest sposobem bycia wśród ludzi, lecz sposobem
bycia przed Bogiem. Przypomina postawę celnika
ze Świątyni, postawę Maryi, postawę pierwotnej
wspólnoty chrześcijańskiej po Wielkanocy. Są to
„ubodzy pod mocną ręką Boga” (por.1P 5,6).
Ewangelistycznego ubóstwa nie można oddzielić
od pokory. Św. Franciszek z Asyżu, wielki
piewca Pani Biedy, rozumiał to doskonale.

Raniero Cantalamessa

DZISIAJ – KAWA I CIASTO W SALI PARAFIALNEJ
Zapraszamy parafian bardzo serdecznie.
DZISIAJ – SKŁADKA NA RENOWACJE I REMONTY
Dodatkowe koperty sa dostępne w przedsionku kościoła.
1 LUTEGO – PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
O godz. 5:00 pm Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Spowiedź św.
Podczas dnia odwiedzanie chorych parafian. Jeśli ktoś pragnie, aby kapłan
odwiedzał chorą osobę w Pierwsze Piątki należy powiadomić Proboszcza.
2 LUTEGO – MATKI BOSKIEJ GROMNICZNEJ
Poświęcenie gromnic podczas Mszy św. o godz. 9:00 rano
2 i 3 LUTEGO – GOŁĄBKI NA WYNOS PO MSZACH ŚW.
Po każdej Mszy św. panie Różańcowe zapraszają do Sali.
.
2 i 3 LUTEGO - POKWITOWANIA DO PODATKU ZA ROK 2018
Pokwitowania do podatku za rok 2018 będą wydawane 2 i 3 lutego po
Mszach św. w Sali parafialnej. Podczas tygodnia można odebrać
pokwitowania w biurze parafialnym. Dla tych, którzy nie mogą odebrać
pokwitowań, zostaną wysłane – wystarczy tylko zadzwonić.
9 LUTEGO – DOROCZNY BAL WALENTYNKOWY
W Sali Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego. Bilety $45 od osoby są do
nabycia w polskich sklepach. W cenie biletu obfita kolacja o godz. 7:00
pm i przekąska po północy. Atrakcyjne nagrody w tradycyjnej loterii
fantowej. Gra DJ JACK z Toronto. Informacje: Agnieszka 289-990-2582
lub Ella 905-650-7496. Szkoła Polska im. M. Konopnickiej zaprasza.
PROŚBA O WPISYWANIE $.. SUMY OFIAR NA KOPERTACH
Posługiwanie się kopertami jest koniecznością, gdyż tylko w ten sposób
możemy prowadzić dokładną księgowość i wydawać pokwitowania do
podatku za ofiarowane sumy. Dla usprawnienia tej funkcji, prosimy
parafian o wpisywanie danej sumy na kopertach (wielu parafian już
wpisuje). Nie powinien ktoś wpisywać tego za nas, gdyż koperty są
potraktowane jako oficjalne dokumenty. Revenue Canada nakazuje
przechować koperty w biurze przez siedem lat.

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

WIZYTA KOLĘDOWA
Zainteresowanych prosimy o podanie nazwiska, adresu i numeru telefonu
na karteczkach, które można dołączyć do niedzielnej ofiary lub dostarczyć
do biura parafialnego.
DATY, KTÓRE WARTO ZANOTOWAĆ
6 marzec - Środa Popielcowa
9 -13 marzec – Rekolekcje Wielkopostne
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.
STOWARZYSZENIE POLSKO KANADYJSKIE OGŁASZA
1 lutego – Fish Fry od 4:00 do 7:00 pm. Zapraszamy!
KATOLICKIE RADIO RODZINA Audycje są nadawane na stacji
i AM530 od poniedziałku do piątku od godz. 20:00 - 21:00, a w niedziele
Msza św. na fali CHIN FM 100.7 od 19:00 - 20:00. tel. 416-588-0555.
BÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY/THANK YOU FOR YOUR OFERINGS
Sunday $1,075 Initial $25 Reno. $128 Votive $60

INTENCJE MSZALNE – MASS INTENTIONS
26. I. SOBOTA* SATURDAY
5:30 pm † Władysława Stanisławek
27. I. NIEDZIELA * SUNDAY
8:30 am † Alicję Żankowską
10:00 am O Boże bł. i zdrowie dla córki
11:30 am. For Parishioners living and deceased

- Córka Maria z rodziną
-Rodzina
- Mama
- OMI

28. I. PONIEDZIAŁEK * MONDAY Św. Tomasza i Tytusa
6:00 pm † Helenę Barnowski
- Marysia i Mark
29. I. WTOREK * TUESDAY
9:00 am Dziękczynna

- Rodzina Miketic

30. I. ŚRODA * WEDNESDAY
6:00 pm Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustajacej Pomocy
6:30 pm Zofię Działo
- Danuta Kalabis
31. I. CZWARTEK * THURSDAY Św. Jana Bosko
9:00 am † Edwarda Kurowski
- Stefan i Eugenia Mierzwa
01. II. PIĄTEK * FRIDAY Pierwszy Piątek Miesiąca
5:00 pm Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Spowiedź Św,
6:00 pm Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa
6:30 pm † Eugenię i Stanisława Muklewicz
- Teresa z rodziną
02. II. SOBOTA* SATURDAY MB Gromnicznej
9:00 am O Boże bł. i opiekę MB i zdrowie dla Alicji Bilkszto-Maria i Mark
5:30 pm † Henryka Smuga (15 rocz)
- Żona i dzieci
03. II. NIEDZIELA * SUNDAY
8:30 am † Martę, Józefa i Zofię Głowacz + Krystynę i Szymona Kowal
10:00 am Za Siostry Różańcowe żmarłe i żyjące - Janina Przybycicińska
11:30 am. For Parishioners living and deceased
- OMI
……………………………………………………………………..
TODAY - COLLECTIN FOR RENOVATIONS AND REPAIRS
Additional envelopes are available in church foyer.
FEBRUARY 2, 3 - INCOME TAX RECEIPTS FOR 2018
will be available Feb. 2nd and 3rd in church hall after Masses and during
the week in church office. If any of our parishioners can’t pick theirs up,
please let the parish secretary know and she will mail it to you.
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.
MARCH 2 – ST. CATHARINES RIGHT TO LIFE DINNER
Holiday Inn Parkway Convention Centre. Tickets $50: students $25
For more information call 905-684-7505.
40 Days for Life – Be part of this peaceful campaign by prayer and fasting
during Lent, March 6th – April 14th. We ask each church to adopt ONE
DAY from 8 am – 8 pm, with two or more people to give public witness
for one or two hours standing on Portage Street at the Niagara Falls
General Hospital, holding a sign “Pray to end Abortion.” – This is a
prayerful, silent VIGIL. To sign up: see the sign-up table at your church –
or contact Annette: loeffenlife@gmail.com, 905-325-1251, or Angela:
angelabraun@live.com

