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DZISIAJ – ZAPRASZAMY NA KAWĘ I CIASTO 

do Sali parafialnej. 
 

DZISIAJ – PROGRAMY POSŁUGI NA NIEDZIELE 

dla lektorów, szafarzy i kolektorów są dostępne w gablocie. 
 
13 - 17 STYCZNIA – DNI STUDYJNE OJCÓW OBLATÓW 

Nasz O. Proboszcz weźmie udział w „Study Days” w Mississauga. 

Życzymy, aby ten czas przyniósł wiele szlachetnych i zbawiennych korzyści 

dla księży. Mszy św. w tym czasie nie będzie w naszym kościele.  
 
22 STYCZNIA – KOLEJNA MSZA ŚW. GRUPOWA 

Ze względu na przypadające Dni Studyjne, Msza św. grupowa odprawiona 

zostanie w czwartą środę miesiąca. Intencje przyjmuje biuro parafialne. 
 
22 LUTEGO – PARAFIALNA ZABAWA Z KOLACJĄ  

w Sali parafialnej. Gotuje Jan Gromada. Do tańca grają Polanie.   Bilety w 

cenie $50 od osoby do nabycia 25 i 26 stycznia oraz podczas tygodnia w 

biurze parafialnym.   Dochód na fundusz renowacyjny. Zapraszamy! 
 
POKWITOWANIA DO PODATKU ZA ROK 2019 

Pokwitowania będą w krótce drukowane. Jeśli ktoś z parafian zmienił 
ostatnio adres, proszony jest o podanie zmiany.  Można to uczynić 
telefonicznie lub dołączyć notatkę do niedzielnej kolekty.   

 
INTENCJE NA ROK 2020 

Biuro parafialne już przyjmuje intencje na rok 2020. 
 
SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ ZA OPŁATEK PARAFIALNY! 

Na pierwszym miejscu serdecznie dziękujemy Paniom Różańcowym i 

paniom kucharkom za przygotowanie i podanie obfitego i smacznego posiłku 

z pysznym deserem i dobrą kawą oraz paniom parafiankom za pyszne ciasto. 

Serdeczne Bóg zapłać kierujemy do dzieci i nauczycieli Polskiej Szkoły za 

piękne przedstawienie Jasełek. Orkiestrze dętej za piękne granie. Paniom i 

Panom za przygotowanie i posprzątanie Sali.  

Do parafian i gości kierujemy podziękowanie za liczne przybycie.  Prezesce 

Koła Różańcowego p. Małgosi Snazyk bardzo dziękujemy za jej trud i troskę 

ze strony organizacyjnej. 
 
STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE ZAPRASZA 

17 stycznia Ryba/Fish Fry:  Friday, January 17th, 4 pm-7 pm 

18 stycznia – Instalacja Nowego Zarządu  i zabawa z kolacją o 7 pm 

 Bilety przy drzwiach $20 od osoby (dla członków wstęp wolny).  

19 stycznia – Zebranie członków o godz. 2:00 pm 
 
LEGION PL. 418 OGŁASZA I SEDECZNIE ZAPRASZA 

   1. Kolacje w Legionie - w każdy piątek od 4-7 pm. Zapraszamy! 

   2.  Sprzedaż pierogów i gołąbków - każdego dnia do godz. 2 pm. 

   
BIBLIOTEKA CZYNNA W STOWARZYSZENIU POLSKO-KANADYJSKIM 

w każdy 1 i 3 czwartek miesiąca od 6:00 – 8:00 pm.  Są nowe książki z Polski   
 
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.  

 
BÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY/THANK YOU FOR YOUR OFFERINGS 

Sunday Coll.  $2,647.  Votives  $105  Reno. $115. New Year $220. 

 

 
 

 
 

 
 
 
  I -  Iż 42,1-4.6-7 
  II – Dz 10,34-38 
Ewangelia  Mt 3,13-17 
 

W dzisiejszą niedzielę liturgia kontynuuje 

temat Epifanii – Objawienia się Boga.  Chrzest 

Jezusa, który wspominamy, był decydującym 

etapem w ukazaniu światu Jezusa Chrystusa jako 

Boga.  Można powiedzieć, że było to drugie 

Objawienie.  Wydarzenia związane z Jego 

narodzinami były już odległe w czasie, ukryte w 

sercach nielicznych bohaterów tamtych dni.  

Trzydzieści lat milczenia i życia ukrytego 

uczyniły z Jezusa człowieka podobnego do 

innych ludzi.  Powiada pewien starożytny autor, 

że lata poprzedzające Chrzest ukazują 

człowieczeństwo Chrystusa całkowicie podobne 

do naszego (Melton z Sedes). 

 Tę fazę życia Chrystusa zamyka Chrzest.  

On kończy Jego stawanie się człowiekiem., Jego 

upodobnienie się do nas.  Jezus przychodzi 

wmieszany w tłum ludzi, aby poddać się rytowi, 

który zrówna Go z grzesznikami.   Z tymi, którzy 

potrzebują oczyszczenia. 

 Ten Jezus, pokorny i nieznany, który 

poszedł do Jana, jest tym samym Jezusem 

cudownie ukrytym w znakach chleba i wina.  Jest 

gotowy przyjść do nas tutaj zgromadzonych.  

Przyjmijmy Go tymi samymi słowami, jakimi 

powitał Go Jan Chrzciciel nad wodami Jordanu:  

Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata 

(J1,29) 

   

 
  

Raniero Cantalamessa 

 
   

 
  

 

 

 

 

ODSZEDŁ DO WIECZNOŚCI: Marian Narbutt 

  Pogrzeb odbył się  w sobotę.   

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie … 

 

 



 

INTENCJE MSZALNE – MASS INTENTIONS 

 

11. I. SOBOTA* SATURDAY  

   5:30 pm Za Parafian żyjących i zmarłych - OMI 
 

12. I. NIEDZIELA * SUNDAY  

    8:30 am †  Stan Socha - Maria Dziedzina 

   10:00 am † Andrzeja (1 rocz.) i Cecylię ( 1 rocz.)  - Danuta       

   11:30 am. For † Władysława i Wojciech Banasik - Lucy and Family 
 
13. I. PONIEDZIAŁEK * MONDAY  

6:00 pm – no Mass 
  

14. I. WTOREK * TUESDAY  

  9:00 am – no Mass 
 
15. I. . ŚRODA * WEDNESDAY  

  6:30 pm – no Mass 
 

16. I. CZWARTEK * THURSDAY   

9:00 am – no Mass 
                                                                        

17. I. PIĄTEK * FRIDAY   

6:00 pm  - no Mass 
 

18. I. SOBOTA* SATURDAY  

   9:00 am  O opiekę MBNP dla Wandy Slawinskiej - Danuta 

   5:30 pm Za Parafian żyjących i zmarłych - OMI 
 

19. I. NIEDZIELA * SUNDAY  

    8:30 am † Witka Srokowski - Rodzina Stoffel i Grobelny 

   10:00 am † Adolfa Tymczak  - Żona z rodziną       

   11:30 am. For † Stefan Kobiela - Córka z rodziną 

……………………………………………………………………. 
 

TODAY - CHILDREN’S LITURGY  IN OUR CHURCH  
  at 11:30 am Mass.  All children are invited. 
 
TODAY – MINISTRY SCHEDULE IN CHURCH FOYER 

 For Lectors, Ushers and Eucharistic Ministers. 
 
JAN. 13-17- OBLATE FATHERS’ STUDY DAYS IN MISSISSAUGA 

Fr. Antoni will take part in the Study Days. No Maas in our church. 
 
THANK YOU FOR THE PARISH “OPŁATEK” LAST SUNDAY  

Sincerest Thanks to all those, who in any way contributed to the success of  

the parish guthering last Sunday. Parishioners for coming and all the Ladies 

for the sumptuous dinner with dessert. Children and teachers from Polish 

School for their magnificent Christmas Presentation. God bless you! 
 
INCOME TAX RECEIPTS  

If you have recently moved, married or are new to the parish, please make 

sure that we have all your correct information on file.   Income Tax 

receipts will be issued for donations given in 2019. 
 

The Canadian Polish Society will be hosting a Valentine's/ 

Miss Polonia & Princess Polonia, Dinner Dance 

 on Saturday, Feb. 15th , 2020 . 
We are currently looking for contestants to run for Miss Polonia and 

Princess Polonia , 2020 .For Miss Polonia , contestants should be between 

the ages of 16 to 21 and of Polish decent .Major duties of Miss Polonia will 

include Folks Arts in May of 2020 and a few  Polish events .Contestants 

for Princess , should be of Polish descend as well and  between the ages of 

8 to 10 years old. Please contact Lucy Kuczma at 905 -937-2598 
 

FUND RAISER FOR RESTORATION OF OUR CATHEDRAL 

The  goal for our church is $9,200. We collected  $9,025 from 203 families 

(203 envelopes).  Thank you for your donations already given.   
 

 
 

 
 

 

Cathedral Appeal Update  
It’s a new year and the exciting restoration of the 

Cathedral of St. Catherine of Alexandria continues in 

preparation for its 175th Anniversary this November!  

As the first Catholic Church in St. Catharines, it was 

built to meet the spiritual needs of the Irish labourers 

who built the first Welland Canal which was opened 

in 1829.  Well, it is now 2020, and this place of 

worship continues to meet the spiritual needs of many 

as the mother church of our great diocese.  Play your 

part in this historic event – as we restore, revitalize, 

renew, and rejuvenate our Cathedral! Visit us on the 

web at www.saintcd.com/appeal or pick up a 

brochure and pledge form in your church today to 

make your donation.  Thank you and may God bless 

you! 

 

 

http://www.saintcd.com/appeal

