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UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA
PAŃSKIEGO
(rok C, cykl I)
Iz 60,1-6
Ef 3,2-3a.5-6
Mt 2,1-12
Refren Psalmu: Uwielbią Pana wszystkie
ludy ziemi

WSTĘP DO LITURGII
Zajaśniało
nad
ludzkością
światło
Chrystusa. To On, Bóg, objawił się jako
człowiek, by przynieść zbawienie wszystkim
narodom. To On, Bóg — Człowiek objawia
się nam w tej Eucharystii, aby i nas
przeprowadzić ze śmierci do życia, z
ciemności do światła, z niewoli do wolności.
Uznajmy w Nim naszego Pana, jak uznali
Go Mędrcy ze Wschodu, składając Mu dary
jako Królowi, Kapłanowi i Bratu każdego
człowieka. Upadnijmy, jak trzej mędrcy, na
twarz i złóżmy Mu pokłon. I ofiarujmy swe
dary: złoto naszych serc, kadzidło naszych
słów i czynów, mirrę naszych cierpień i
udręk codzienności.
WSTĘP DO LITURGII SŁOWA
Mędrcy ze Wschodu, uznający Chrystusa
za Boga-Człowieka, Króla, Kapłana i
Proroka są znakiem narodów pogańskich,
które wchodzą do Kościoła z całym
bogactwem swej własnej kultury i przyjmują
orędzie zbawienia. Spełniają się więc
nieustannie słowa proroka Izajasza, gdyż
Kościół — Nowe Jeruzalem jest znakiem
jedności całej rodziny ludzkiej. Myśl tę
podejmuje i rozwija św. Paweł — Apostoł
narodów pogańskich.
PRAYER FOR OUR SICK
Please remember in your prayers those
who are sick and in need of our support,
especially Stanisław Adamczyk, Fernand
Bourque, Edna Meleskie, Robert Shukis,
Laurette Collins, Halina Nowak, Stasia
Mosco and Veronica Rosinski.
NEW ENVELOPES
Please pick up your new envelopes for 2019 in
the foyer. Look for your family name, and not
your number. There is a good possibility that
your number will change this year. So, please
be extra careful.

SPECIAL REQUEST
Please remember to write the amount of
your donation on your envelope.

Starting Jan 1st please use only the new
envelopes with new numbers assigned for
2019. Those who will not use these new
envelopes may have their 2019 donation
credited to another parishioner.
YOU CAN HELP YOUR MARRIAGE
Are you frustrated or angry at each other or
have you just stopped talking to each
other? Retrouvaille helps couples through
difficult times in their marriages. This
program has helped tens of thousands of
couples. For confidential information about,
or to register for the program beginning with
a weekend on March 15, 2019 at the
Mount Carmel Spiritual Centre in Niagara
Falls, please call 905-664-5212 or email:
retrouvaille.hamilton@cogeco.ca
or visit
the web site at www.retrouvaille.org.
HUMOUR
From Church Bulletins…some typing errors.
“Don’t forget, this coming Saturday at
1:00PM all who participated in the Secret
Santa
Program
will
be
revealing
themselves.”
“Thank you for your expressions of
sympathy and the lovely pot plant.”
“Our new organ has 29 ranks and 1800
popes.”
And – which service would you attend?
“Easter Vigil – Saturday @ sunset
Easier Sunday Mass – Sunday at 9:00 AM”
“Smile at someone who is hard to love.
Say “hell” to someone who doesn’t know
you.”

Sunday collection (Dec. 30)…
$1395.35
Christmas Offering…
$120.00
Jan. 1 (Mary, Mother of God)…
$1028.00
Initial Offering….
$319.00
Thank you for your generous support!
Wielkie Bóg zapłać za ofiarność!

