January 27, 2019; Third Sunday in Ordinary Time
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Nehemiah(8.2-10) Corinthians(12.12-30) Luke(4.14-21)

1 reading - holy people gather before Ezra to hear the word
of God. After listening to the Law all morning they shed
many tears. They realize they were standing on the holy
ground. 2 reading St. Paul implores us to recognize that we
are holy ground. We are the body of Christ & are called to
do great things. Gospel - Jesus recognizes himself as holy
ground called to bring good news to the poor & oppressed.
BIRTHDAY WISHES FOR Fr. JAN BURCZYK

On Monday, January 28, Fr. Jan Burczyk is celebrating his
70th birthday! Dear Father Jan, on this joyous occasion we
would like to wish You God’s blessing for every day of your
ministry to us. May the Holy Spirit shed His light on every
day of your ministry and Jesus always guide You through
the difficulties. We hope that peoples kindness and gratitude
will sustain your zeal for spreading the Good News & serving
our parish. Happy 70th Birthday from grateful parishioners!
PARISH CHRISTMAS SOCIAL - THANK YOU!

Last Sunday we had our parish Christmas social. We would
like to extend our thanks to anyone who in any way contributed to this event. Special thanks go to Anna Blaszczyk &
Barbara Mikina, who put countless hours organizing and
co-ordinating everything and to Maria Waszewska who
cooked delicious dinner! We also thank: Agata Pankowska &
Mateusz Waszewski (our MCs), Barbara Barnas and all the
parents involved in pantomime, Anne Buena & our Filipino
Choir & Dance Group; Choir “Getsemani” & Polish Folk
Group “Harnasie”; Bartosz Hadala & his guests, set-up &
clean-up crew, everyone who donated baked goods; Parish
Groups: Domestic Church, Knights of Columbus & Readers.
We extend sincere thanks to our sponsors: Mega City Linen,
Supreme Pierogi, Joan’s Flower Shop, Peter’s Bakery, Sweet
Temptations, Starsky Fine Foods, San Remo Bakery, Zajac
Dental as well as all prize donors and all sponsors who wish
to remain anonymous. Everyone who helped in any way,
made this event possible & a great success. We were happy
to see parishioners coming together as one family !
WORLD DAY OF PRAYER FOR CONSECRATED LIFE - Feb 2

The celebration of the day of prayer for women and men in
consecrated life on February 2nd is attached to the Feast
of the Presentation of the Lord, also known as Candlemas
Day as on this day candles are blessed symbolizing Christ
who is the light of the world. So too, those in consecrated life
are called to reflect the light of Jesus Christ to all peoples.
This day is a wonderful opportunity for us to thank God for
the gifts of religious sisters, brothers & priests & to pray for
God’s blessing upon them in their efforts to faithfully live the
evangelical counsels of poverty, chastity and obedience.
COFFEE & DONUTS AT THE PARISH HALL

After 9:30am, 11:00am & 12:30pm Masses, everyone is invited for coffee & donuts in the parish hall.

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE (Jan 27 - Feb )
MONDAY, JANUARY 28

Św. Tomasz z Akwinu

8:00 am † Czesława Borowska - Helena Cymek

NO MASS at 7:00pm

TUESDAY, JANUARY 29

8:00 am For God’s blessing for Jackson & Caelib Ali – Grandmother
7:00 pm † Ks. Stanisław Moszkowicz – Janina z synami

WEDNESDAY, JANUARY 30 Bl. Bronisław Markiewicz

8:00 am For God’s blessing for Fidel Reyes (b-day) – Sister
7:00 pm † Cecylia Lizak - Syn z rodziną

THURSDAY, JANUARY 31

St. John Bosco

8:00 am † Karolina & Stanisław Dąbkowski – Fr. Dariusz
7:00 pm O Boże błog. dla Judyty i jej rodziny - Teresa
FIRST FRIDAY, FEBRUARY 1 Pierwszy Piątek
8:00 am For God’s blessing for Mary Joe Ali (b-day) – Mother in law

7:00 pm W intencji Rycerzy Kolumba i ich rodzin

SATURDAY, FEBRUARY 2

Matki Bożej Gromnicznej

9:00 am W intencji Róż Różańca Św. w Parafii Św. Teresy

5:00 pm † Krystyna Twaróg - Nephew & wife
SUNDAY, FEBRUARY 3, FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
8:00 am Intention of Parishioners living & deceased
9:30 am † Lidia i Jakub Więcek – Rodzina
11:00 am † Czesława & Alfons Borowski - Honorata & family
12:30 pm † Anna Organek (1r.) - Wnuczka z rodziną
7:00 pm † Jan Martusiewicz - Córka z rodziną
BLESSED BRONISLAW MARKIEWICZ FEAST - JANUARY 30

On January 30 we will celebrate the feast of Michaelite Fathers
founder, Blessed Bronislaw Markiewicz. Every Tuesday we pray the
Novena in which through his intercession we ask for miraculous
healing for terminally ill persons. Bl. Bronislaw Markiewicz was
a priest of many virtues, please pray for his beatification!
OFFERTORY ENVELOPES FOR 2019 & TAX RECEIPTS FOR 2018

If you haven’t done so yet, please pick up your set of envelopes as
after this weekend they will be available by contacting parish office.
Please do not use last year’s envelopes. Tax receipts for your
2018 donations (over $50) are available for pick up at the back
of the church. Please check your name & address to make sure
you have the correct receipt. If You would like to start using
envelopes or receive a tax receipt even though You have donated
less than $50 - please contact our parish office.
Today we will have our monthly Building Maintenance
collection to support the upkeep of our parish
OFFERTORY: January 20, 2019
Sunday Collection : $ 3, 650.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

27 Stycznia, 2019; Trzecia Niedziela Zwykła
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Nehemiasz(8.2-10)Kor.(12.12-30)Łukasz(4.14-21)

Liturgia Słowa zaprasza nas dzisiaj do odnowienia przymierza
z Bogiem, który gotów jest zapomnieć naszą szarą przeszłość
i grzeszność, po to aby człowiek, mając ziemię i wolność, mógł
Go czcić, nie tylko wargami, ale i czynami – żyjąc zgodnie
z Jego przykazaniami i głosząc Dobra Nowinę.
ŻYCZENIA DLA KS. JANA BURCZYKA

W poniedziałek, 28 stycznia przypada 70 rocznica urodzin
Ks. Jana Burczyka. W tym szczególnym dla Ks. Jana dniu,
dziękujemy mu z całego serca za lata kapłańskiej posługi, za to
że był z nami podczas najważniejszych chwil naszego zycia:
Chrztu, Bierzmowania, ślubu czy też odprowadzając naszych
krewnych na miejsce wiecznego spoczynku. Te chwile
pozostaną na zawsze w naszej pamięci i są pięknym
świadectwem życia przepełnionego miłościa do Chrystusa i do
ludzi. Życzymy aby ta ufność podążania zawsze za Panem
nigdy nie ustała, aby wszystko co Ksiądz robi, niech czyni
z młodzieńczą pasją. Życzymy wiele radości z tego pięknego
świata i napotykanych ludzi oraz przepełniajacej serce miłości,
którą zawsze Ksiądz potrafi się dzielić z potrzebującymi. Niech
błogosławieństwo Boga nigdy nad Księdzem nie ustanie!
„OPŁATEK” PARAFIALNY - PODZIĘKOWANIE

W poprzednią niedzielę odbyło się w naszej parafii „Spotkanie
Opłatkowe”. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
włączyli się w organizację tego wydarzenia. Specjalne
podziękowania kierujemy dla Anny Błaszczyk i Barbary Mikiny,
które poświęciły wiele godzin na organizację i koordynację
„Opłatka” oraz Pani Marii Waszewskiej, która jak zawsze
przygotowała pyszny obiad ! Dziękujemy również: Agacie
Pankowskiej i Mateuszowi Waszewskiemu (MCs), Barbarze
Barnaś (piękne dekoracje) oraz rodzicom zaangażowanym
w przygotowanie pantomimy; Anne Buena i Filipińskiemu
Chórowi oraz Zespołowi Tanecznemu, Chórowi „Getsemani”
i ,,Harnasiom”, Bartoszowi Hadała oraz jego gościom,
wszystkim, którzy przygotowali stoły oraz grupie sprzątającej,
każdemu, kto ofiarował ciasto, oraz naszym grupom
parafialnym: Kościołowi Domowemu, Rycerzom Kolumba oraz
Lektorom. Wielkie podziękowania składamy na ręce sponsorów
tego wydarzenia: Mega City Linen, Supreme Pierogi, Joan’s
Flower Shop, Peter’s Bakery, Sweet Temptations, Starsky Fine
Foods, San Remo Bakery, Zając Dental jak równiez wszystkim
sponsorom i ofiarodawcom, którzy pragną pozostać anonimowi.
Dzięki osobom, które włączyły się w organizację nasz parafialny
“Opłatek” mógł się odbyć z wielkim sukcesem i mamy nadzieję,
że nasza rodzina parafialna będzie wzrastać. Bóg zapłać!
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA - 1 LUTEGO

Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Spowiedzi
od godz. 18:00. Msza św. i nabożeństwo - o godz. 19:00
KAWA I PĄCZKI W SALI PARAFIALNEJ

Serdecznie zapraszamy do naszej sali parafialnej na kawę
i pączki po Mszach św o 9:30, 11:00 i 12:30 .

NOWENNA WE WTORKI DO BŁ. KS. MARKIEWICZA

Nieustająca nowenna o cud uzdrowienia chorego za
przyczyną Błogosławionego Ks. Bronisława Markiewicza
odprawiana jest we wtorki po Mszy św. o godz. 19:00.
Imiona nieuleczalnie chorych prosimy zgłaszać do biura.
WSPOMNIENIE BŁ. BRONISŁAWA MARKIEWICZA

W tym tygodniu, w środę, 30 stycznia, przypada wspomnienie
bł. ks. Bronisława Markiewicza, założyciela zgromadzeń : Sióstr
Michalitek oraz Księży Michalitów. Kim był Markiewicz? Był
kapłanem diecezji Przemyskiej, profesorem seminarium
duchownego i uczniem św. ks. Jana Bosko. Asceta, mistyk
i wizjoner, duszpasterz dzieci, młodzieży i rodzin. Myślą
wyprzedzający swoje czasy o całe dekady. Jako mistyk dostrzegał, że walka między dobrem a złem toczy się już w duszach
dzieci i młodzieży więc podjął czynną walkę przede wszystkim o
serca i umysły młodych. Od początku swego kapłaństwa był
szczególnie wrażliwy na niedolę prostego ludu. Wypowiedział
ostrą walkę wadom narodowym Polaków. Swoje życie kapłańskie poświęcił na duszpasterstwo rodzin i młodzieży pracując w
parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Zakładał
domy dziecka i szkoły dla dzieci i młodzieży. W obecnym
czasie, kiedy doświadczamy zagrożenia rodziny, ks. Bronisław
ma nam wiele do zaoferowania. Módlmy się o jego beatyfikację.
OFIAROWANIE PAŃSKIE - MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ

Tradycyjnie już, 2 lutego (Święto Ofiarowania Pańskiego) w
Kościele Katolickim obchodzony jest Światowy Dzień Życia
Konsekrowanego. Prosimy wszystkich wiernych aby w tym dniu
włączyli się we wspólne dziękczynienie za dar osób konsekrowanych i wyrazili im wdzięczność za służbę Kościołowi.
W Polsce tradycyjnie dzień Ofiarowania Pańskiego nazywa się
świętem Matki Bożej Gromnicznej. W ten sposób uwypukla się
fakt przyniesienia przez Maryję małego Jezusa do świątyni.
(Obchodom towarzyszyła procesja ze świecami). W Polsce
święto Ofiarowania Pana Jezusa ma nadal charakter wybitnie
maryjny. Polacy widzą w Maryi Tę, która sprowadziła na ziemię
niebiańskie Światło i która nas tym Światłem broni i osłania
od wszelkiego zła. Dlatego często brano do ręki gromnice,
zwłaszcza w niebezpieczeństwach wielkich klęsk i grożącej
śmierci. Poświęcenie gromnic - podczas Mszy św. o godz 9:00.
ZESTAWY KOPERT NA OFIARY NIEDZIELNE NA ROK 2019

Osoby które nie odbiorą kopert w tym tygodniu, mogą to
uczynić kontaktując się z biurem (wystawimy do odebrania
w kościele). Mamy jeszcze wolne zestawy i prosimy o kontakt
z biurem parafian, którzy chcieliby rozpocząć używać koperty.
ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE ZA ROK 2018

Zaświadczenia podatkowe za ofiary złożone na kościół i inne
dzieła dobroczynne w 2018 roku (powyżej $50) są już do
odebrania z tyłu kościoła. Osoby, które ofiarowały poniżej $50
i chciałyby otrzymac zaświadczenie podatkowe - prosimy o
kontakt z biurem. „Bóg zapłać” za Wasze ofiary !
DWUMIESIĘCZNIK KSIĘŻY MICHALITÓW - „KTÓŻ JAK BÓG”

Jest dostępny kolejny numer dwumiesiecznika „Któż jak
Bóg” ( $ 4 ) publikowanego w Polsce przez Księży Michalitów.

