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13 stycznia 2019

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
(rok C, cykl I)

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

Iz 40, 1-5. 9-11
Tt 2, 11-14; 3, 4-7
Łk 3,15-16.21-22
Refren Psalmu: Chwal i błogosław, duszo

HUMOUR
A priest, known for his extremely lengthy
homilies, noticed a man get up and leave
during the middle of his message.
The man returned just before the
conclusion of the Mass. Afterward, the
priest asked the man where he had gone.
“I went to get a haircut,” was the reply.
“Why didn’t you do that before the Mass?”
the priest demanded.
“I didn’t need one then!” the gentleman
answered.

moja, Pana

WSTĘP DO LITURGII
Przez sakrament chrztu świętego wszyscy
jesteśmy Kościołem, czyli członkami
Mistycznego
Ciała
Chrystusa,
który
nieustannie gromadzi nas na świętej liturgii,
abyśmy stawali się coraz to doskonalszą
wspólnotą umiłowanych Jego dzieci.
Podczas tej Mszy świętej, podziękujmy
Bogu za sakrament chrześcijańskiej
inicjacji. Polecajmy naszych rodziców,
chrzestnych, szafarza sakramentu – niech
żywym Bóg błogosławi, a zmarłych obdarzy
radością nieba.
Niech obrzęd pokropienia wodą święconą,
przypomni nam moment chrztu świętego, a
jednocześnie oczyści nas z wszelkich
grzechowych zmaz.
WSTĘP DO LITURGII SŁOWA
Pierwsze czytanie pochodzi z Księgi
proroka Izajasza, zapowiada nam przyjście
samego Boga, który „przychodzi z mocą”
do każdego człowieka.
W drugim czytaniu z Listu świętego Pawła
do Tytusa, dowiemy się, że Bóg zbawił nas
przez obmycie odradzające i odnawiające
w Duchu Świętym. Dzięki temu, tak jak
Jezus, w dzisiejszej Ewangelii, staliśmy się
umiłowanymi Synami, w którym sam Bóg
ma w nas swe upodobanie.
Prośmy Ducha Świętego, aby pomógł nam
przyjąć Boga w Jego Słowie, które daje
życie.
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.

PRAYERS AT THE END OF MASS
Bishop Bergie encourages all parishioners
to pray these two prayers at the end of
each Mass in 2019.
SUB TUUM PRAESIDIUM
We fly to Thy protection, O Holy Mother of
God. Do not despise our petitions in our
necessities, but deliver us always from all
dangers, O Glorious and Blessed Virgin.
PRAYER TO ST. MICHAEL
Saint Michael Archangel, defend us in
battle, be our protection against the
wickedness and snares of the devil; may
God rebuke him, we humbly pray; and do
thou, O Prince of the heavenly host, by the
power of God, cast into hell Satan and all
the evil spirits who prowl through the world
seeking the ruin of souls. Amen

Sunday collection…
$1,607.75
New Year’s Offering…
$160.00
Initial Offering….
$205.00
Building Fund…
$100.00
Thank you for your generous support!
Wielkie Bóg zapłać za ofiarność!

