Rok “A”

Niedziela, 12 stycznia 2014

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
Także chrzest Chrystusa jest epifanią, objawieniem. W człowieku Chrystusie Jezusie zajaśniał nam blask chwały
Bożej. Jezus staje w szeregu ludzi grzesznych, proszących Jana Chrzciciela o chrzest pokuty. Ale Ojciec nazywa
Go “Synem umiłowanym, w którym ma upodobanie, a Duch Święty zstępuje na Niego i spoczywa na Nim.
Poprowadzi Go na pustynię, do Galilei i Jerozolimy, na Golgotę. Żar Ducha Bożego spali tę ofiarę wydaną na
zgładzenie grzechów świata.”

Intencje Mszalne

Pan ześle pokój swojemu ludowi.

NIEDZIELA - 12 stycznia 2014 Święto Chrztu Pańskiego
CZWARTEK - 23 stycznia 2014
8:00
Za ++ Adelę i Bronisława Lozinski oraz rodziców z obojga stron 7:00
Msza Święta u Sióstr Misjonarek Miłości
córka Danuta 8:45
Msza Święta w Polish Manor
9:30
Za ++ rodziców Stanisława i Anielę Nawrot - syn z rodziną
11:00
Dziękczynna, z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla dzieci: Moniki, Marka i PIĄTEK - 24 stycznia 2014
Michała - ojciec 7:00
Dziękczynna z okazji 2-gich urodzin Krystiana Moniz - rodzina
Uwaga! Nie będzie Mszy Świętej wieczornej
19:00
Za + Anielę Siry - córka z rodziną
UWAGA! Od poniedziałku 13 stycznia do piątku 17 stycznia włącznie nie
będzie odprawianych Mszy Świętych w naszej kaplicy. W tym czasie nasi SOBOTA - 25 stycznia 2014
Za ++ rodziców Antoniego i Marię Żądło, braci Antoniego i
duszpasterze uczestniczyć będą w dorocznych dniach formacyjnych 8:00
Bolesława oraz siostry Annę, Marię i Janinę - Zofia Jendras z
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.
rodziną
BIURO PARAFIALNE w tym czasie będzie nieczynne. W nagłych przypadkach
Za ++ rodziców Marię (2 rocz.) i Wojciecha Raróg - dzieci i wnuki
prosimy o pozostawienie wiadomości telefonicznej. Sekretarka telefoniczna 17:00
będzie sprawdzana regularnie.
SOBOTA - 18 stycznia 2014
8:00
Za ++ męża Stefana Mucha oraz jego siostry i braci - Zofia Mucha
17:00
Za ++ Tadeusza i Romana Pieczonka - Zofia i John Pieczonka
.

II NIEDZIELA ZWYKŁA - 19 stycznia 2014
8:00
Za ++ Jadwigę i Edwarda Kołodziej - syn z rodziną
9:30
Za + męża Wiesława Baranowski (5 rocz.) - żona z dziećmi i wnukami
11:00
Za ++ Mariannę i Kazimierza Czajkowski - rodz. Kloskowski
18:00
Za ++ Zbigniewa i Bronisławę Zygarlickich - siostra Krystyna

DO WSPÓLNOTY LUDU BOŻEGO przez sakrament Chrztu
Świętego w niedzielę 12 stycznia zostanie włączony:
Braxton FALCONE
Rodzicom i chrzestnym składamy serdeczne gratulacje.

MINISTRANCI I MINISTRANTKI - Zapraszamy nowych, chętnych
kandydatów do posługi przy ołtarzu do skontaktowania się z O. Tomaszem Krzesik, OMI.
SPOTKANIE DLA MINISTRANTÓW odbędzie się w piątek, 24 styczPONIEDZIAŁEK - 20 stycznia 2014
nia zaraz po zakończeniu wieczornej Mszy Świętej o godz. 19:00
7:00
W INTENCJI ŻYJĄCYCH I ZMARŁYCH PARAFIAN
KATECHEZA DLA DOROSŁYCH, spotkania odbędą się:
8:00
O zdrowie i opiekę Matki Bożej oraz wszelkie łaski z Nieba dla brata
Eugeniusza Makulskiego - siostra Jadwiga  Grupa Środowa - 22 stycznia, po wieczornej Mszy Świętej
9:15
Msza z udziałem uczniów i nauczycieli ze szkoły Ducha Świętego
 Grupa Czwartkowa - 23 stycznia o godz. 11:00.
11:00
Msza Święta w St. Joseph’s Residence
 Grupa Niedzielna - 26 stycznia, po wieczornej Mszy Świętej
WTOREK - 21 stycznia 2014
ZEBRANIE RYCERZY KOLUMBA - odbędzie się w niedzielę
7:00
++ Za Ada Rose Paskiewicz
19 stycznia o godz. 19:00.
8:00
Za ++ babcię Teklę i dziadka Grzegorza - wnuczka
ZEBRANIE SODALICJI RÓŻAŃCOWEJ odbędzie się w piątek 24
10:00
Msza Święta w Holy Family Nursing Home
stycznia o godz. 18:00 w kaplicy.
ŚRODA - 22 stycznia 2014
ZEBRANIE LIGI KATLICKICH KOBIET zaplanowane jest na
7:00
++ Za + Kazimierza Kler
niedzielę, 2 lutego, zaraz po zakończeniu Mszy Świętej o 9:30.
18:30
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY:
19:00
1. O zdrowie i Boże błogosławienstwo oraz wszelkie łaski w Niebie dla
O. Tomasza Krzesik, OMI - Jadwiga  Parafianom i Gościom, którzy wzięli udział w parafialnym Opłatku.
2. Za ++ tatę Eugeniusza i tatę Mieczysława oraz zmarłych z rodziny - dzieci
 Paniom z Ligi Katolickich Kobiet za przygotowanie bardzo
3. Za ++ Ryszarda Dulęba oraz dusze w czyśćcu cierpiące - rodzina
smacznego posiłku oraz organizacje tego światecznego spot4. Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla mamy Genowefy Kusal - dzieci
kania.
5. Za + żonę Marię Brodowicz (rocz.) - mąż z dziećmi
 Parafialnemu chorowi Świętej Cecyli za koncert kolęd.
6. Za ++ męża Stanisława Kociołek oraz jego kolegów; Michała i jego
 Dzieciom i młodzieży pod przewodnictwem O. Tomasza Krzesik,
żonę Kazimierę, Piotra, Mieczysława oraz Edwarda - S. Kociołek
OMI oraz Małgorzacie Kobylinskiej za piękne przedstawienie.
7. Za + Jana Wdowiak - Adela Szkwarek
 Rycerzom Kolumba za pomoc w serwowaniu napojów i tortu.
8. Za + Janinę Smoleńską - Adela Szkwarek
 Wszystkim ochotnikom, którzy pomagali przy serwowaniu obiadu.
9. Za ++ rodziców Katarzynę i Jana Kolt - córka z rodz. Husarski
10. Za + syna Edwarda Kluzinski - rodzice
ODESZLI DO PANA:
11. Za ++ Janinę i Juliana Smolenski oraz zmarłych ich rodziców z obojga stron + Monika WALUK
znajoma
+ Helen TUTAJ
12. Za ++ Józefę Kusal oraz zmarłych z jej rodziny - rodzina
+ Frank GUMIENNY
13. Za ++ Józefa Saracen oraz zmarłych z jego rodziny - rodzina
+ Janina SMOLEŃSKI
14. Za ++ Janinę i Franciszka Kępinskich oraz zmarłych z ich rodzin - rodzina
„Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie.............”
15. Za + Zofię Labuda - Marek Labuda z rodziną

Niedziela, 19 i 26 stycznia 2014

Rok “A”

II I III NIEDZIELA ZWYKŁA
II NIEDZIELA ZWYKŁA - W czasie chrztu w Jordanie Duch Boży spoczął na Chrystusie. Św. Jan Chrzciciel
rozpoznaje w Chrystusie Baranka Bożego, ktory gładzi grzechy świata. My również przez dary Ducha Świętego
mamy stać się światłem świata głosząc zbawienie do końca dziejów.
III NIEDZIELA ZWYKŁA - Chrystus jest światłem, które rozświetla ciemności i pomaga nam dostrzec prawdziwe
znaczenie życia. Kiedy wzywa nas do pójścia za Nim, musimy nauczyć się odłożyć wszelkie nasze sprawy.
Naszym jedynym zadaniem jest głoszenie dobrej nowiny o Królestwie niebieskim.

Intencje Mszalne
III NIEDZIELA ZWYKŁA - 26 stycznia 2014
8:00
Za + dziadka Tadeusza Lebedynski - wnuczka Jessica
9:30
Za ++ Jana Sipinski i rodziców z obojga stron - Adela Sipinski
11:00
Za + mamę i żonę Stefanię Ościak - mąż i dzieci
18:00
Za ++ rodziców Marię i Piotra Łakomski oraz Rafała Łakomski - córka
z rodziną
PONIEDZIAŁEK - 27 stycznia 2014
7:00
W INTENCJI ŻYJĄCYCH I ZMARŁYCH PARAFIAN
8:00
++ Za ++ Tekla i Peter Machalski
WTOREK - 28 stycznia 2014
7:00
++ Za + Ann Kolodi
8:00
++ Za + Frances Marks
ŚRODA 7:00
18:30
19:00

29 stycznia 2014
++ Za ++ Jana i Stanisławę Rymarczuk
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
O zdrowie, opiekę Matki Bożej oraz obfite łaski z Nieba dla
Prowincjała O. Mariana Gil, OMI - Jadwiga
CZWARTEK - 30 stycznia 2014
7:00
Msza Święta u Sióstr Misjonarek Miłości
8:45
Msza Święta w Polish Manor
PIĄTEK - 31 stycznia 2014
7:00
Za + Marię Majowski (3 rocz.)- synowie z rodzinami
19:00
Za ++ rodziców z obojga stron, brata i bratowe oraz Józefa
Winogrodzkiego w rodziną - Czesława Fiedeń
SOBOTA - 1 luty 2014
8:00
W intencji Sodalicji Różańcowej
17:00
Za ++ z rodziny Walasek i Jeżak - rodzina

Pan moim światlem i zbawieniem moim.
SHARING GOD’S GIFTS 2013
 Naszym celem w roku 2013 było zebranie sumy:
 Podatek Diecezjalny za rok 2013 wynosi:
 W roku 2013 musimy zapłacić Archidiecezji razem:
 W roku 2013 ze składek zebraliśmy:
 Z konta parafialnego z niedzielnych składek
za rok 2013 dopłaciliśmy
 Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

$ 80,220.00
$ 21,648.00
$ 101,868.00
$ 24,694.00
$ 55,526.00

Chcieliśmy podać do wiadomości, że niestety ale ten duży
wydatek spowodował, iż parafia zakończy ten rok finansowy
prawie z saldem ujemnym. Zwracamy się z prośbą o poparcie tej
składki, którą jesteśmy zobligowani płacić każdego roku.
ZESTAWY KOPERT NA ROK 2014 zostały wyłożone w kościele od strony
Aikins Street. Pocztą wysyłać będziemy je tylko na osobistą prośbę
parafian, czego chcielibyśmy uniknąć ze względu na kosztowne opłaty
pocztowe. Pierwsza w zestawie tzw. „Initial Offering” to koperta, z której
fundusze przeznaczona są na pokrycie kosztów drukowania całego
zestawu, prosimy parafin o pomoc w pokryciu tych wydatków. Osoby, które
jeszcze nie korzystają z takiego sposobu składania ofiar, a mają zamiar w
roku 2014, mogą zgłaszać się do kancelarii parafialnej osobiście lub
telefonicznie. Zwracamy się z prośbą do wszystkich użytkowników kopert o
sprawdzenie adresu i numeru. Pośród zestawów kopert są takie, na których
znajduje się napis „Moved”, oznacza to, że osoba ta zmieniła miejsce
zamieszkania i nie podała nowego adresu do kancelarii. Osoby te prosimy
o podanie nowego adresu w jak najszybszym czasie, gdyż przygotowujemy
się do drukowania rozliczeń podatkowych za rok 2013. Pozostało jeszcze
97 zestawów kopert nie odebranych.
ROZLICZENIA PODATKOWE ZA ROK 2013 - tzw. Income Tax będzie
można odbierać w sobotę 8 lutego i w niedziele 9 lutego w sali parafialnej.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY małżeństwom, które prowadzą Kurs
Przedmałżeński, są to: Joanna i Tom Malkiewicz, Terry i Rick Driskel,
Sofia i Ed Kolodziek oraz Dianne i John Casar. Jesteśmy wdzięczni za
zaangażowanie, poświęcenie i trud włożony w organizację i przeprowadzenie tego ważnego kursu, a jednocześnie przygotowanie narzeczonych z
naszej parafii do wstąpienia w sakramentalny Związek Małżeński.

NIEDZIELA - 2 luty 2014 ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
8:00
Za ++ rodziców Niedużak i Gałka, ich córki, dziadków oraz zmarłych z
naszych rodzin - Helena i Józef Gałka
9:30
W intencji żyjących i zmarłych członkiń Ligi Katolickich Kobiet Liga Katolickich Kobiet
11:00
Za + Stefanię Ościak - rodz. H.H. Piec
ZMIANA ADRESU - zwracamy się z prośbą do tych parafiam, którzy zmienili
18:00
Za ++ Ryszarda Pasemko i Romana Misiak - rodzina
miejsce zamieszkania o podanie nowego adresu do kancelarii w jak
KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI, który jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy najszybszym czasie, gdyż przygotowujemy się już do rozliczeń podatkowych za
rok 2013. Zmianę adresu można zgłaszać telefonicznie lub też można wrzucić
zamierzają wstąpić w sakramentalny związek małżeński, w naszej parafii kartkę z nowym adresem do koszyka z ofiarami.

odbędzie się:
 17 stycznia (piątek) 19:00 - 1-sza część .
 18 stycznia (sobota) 9:00 -17:00 - 2-ga część ,
 19 stycznia (niedziela) 9:00 -17:00 - 3-cia część ,
Ukończenie takiego kursu wymagane jest przez Archidiecezję, dlatego
wszyscy, którzy zarezerwowali daty ślubu w naszym kościele powinni uczestniczyć w parafialnym kursie. W sprawie rejestracji lub uzyskania informacji
prosimy dzwonić do biura parafialnego pod nr. tel. 582-4157.

WALENTYNKOWE ŚNIADANIE - 9 LUTEGO - Panie z Ligi
Katolickich Kobiet zapraszaja wszystkich na doroczne
Walentynkowe Śniadanie, które odbędzie się w niedzielę, 9
lutego w sali parafialnej, po Mszach Świętych o godz. 9:30 i
11:00. Natomiast po Mszy Świętej o godz. 8:00 rano, panie
zapraszają wszystkich na kawę i pączki. Wstęp dla osoby
dorosłej będzie $7, dla dzieci w wieku 3-7 lat $3.50, a dla najmłodszych za
darmo. Zapraszamy więc wszystkich do zejścia do naszej sali parafialnej po
Mszach Świętych, gdzie panie z Ligi przygotują smaczny gorący posiłek.
Zaproście więc swoje rodziny i znajomych, a tym samym udzielcie im poparcia za trud i pracę włożoną na rzecz naszego kościoła.

REKLAMY W BIULETYNIE PARAFIALNYM NA ROK 2014 - Mamy jeszcze
kilka wolnych miejsc na tylnej stronie okładki. Zainteresowanych prosimy o
zgłaszanie się do biura parafialnego osobiście lub telefonicznie 204.582.4157.
Przypominamy, że ogłoszenie będzie się ukazywać na okładce polskiego i
angielskiego biuletynu przez cały rok.
AUDYCJE RADIOWE NA CKJS 810 AM

 MSZA ŚW. RADIOWA transmitowana jest z naszego kościoła w niedzielę o
godz.14:30.

 PROGRAM „WZMOCNIJ SWOJĄ WIARĘ” - w każdą niedzielę o 16:45
 Prosimy o ofiary na kontynuację programów radiowych, które kosztuja
nas rocznie około $16,000.00.

SKŁADKI PARAFIALNE

Bóg zapłać za składane ofiary !!!

29 grudnia - Regularna Składka Niedzielna $ 6,922.00
5 stycznia - Regularna Składka Niedzielna $ 5,178.00
5 stycznia - Fundusz Gospodarczy
$ 2,657.00
Następna kolekta na Sharing God’s Gifts będzie 19 stycznia.
Czy złożyłeś ofiarę w wysokości jednej godziny swojego zarobku?

