
 JANUARY 08, 2017  - EPIPHANY OF THE LORD 

   
 

 

For your consideration: May we invite you to remember Sacred Heart Parish when you are making your will and estate plan.  

    The parish has been the recipient of donations and they have been very beneficial towards the upkeep 

    of the parish. We would like to take this opportunity to thank those who have remembered Sacred 

    Heart in the past and thank all those considering to help Sacred Heart in the future. 

 

Mass Intentions - Intencje Mszalne 
 
 

 

 

MONDAY 09 THE BAPTISM OF THE LORD 
 

8:00A.M.(E) †† For the deceased members of Chominiec, 

 Nytch & Monasterski Family  - J. Nytch 
TUESDAY 10  

 

8:00 A.M.(E) -  For the members of Catholic Women’s 

League      - CWL 
WEDNESDAY 11 

 

8:00 A.M. (E) †   Janina Poniewierska- The Fregona Fam.  

 

7:00 P.M. (P) † Stanisław Jorz  - W. Przybyłowska 

    
THURSDAY 12 

 

8:00 A.M.(E) †  Stanisław Jorz  - Rodzina Marecki 
 

FRIDAY 13 

 

8:00 A.M. (E) † Janina Poniewierska - Z.&R. Magalski  

 

7:00 P.M. (P) -  Za Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i                   

Ewangelii, wolną i odrodzoną moralnie  

                                        - Rodzina Marecki 

SATURDAY 14       
 

5:00  P.M.(E) - For the living & deceased Parishioners 

 

SUNDAY 15 - 2ND SUNDAY IN ORDINARY TIME 

     DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

  8:30 A.M.(P) †† Witold Wit & Bogusława Dąbkowska 

            - Rodzina 

‘10:00 A.M.(E)  †  Stanisław Jorz     - K. 

Pająk     

‘11:30 A.M.(P)  † Marta Kucharska  - Rodzice i 

Siostra 

 

********************** 
 

 

 

Lectors & Commentators - Eucharistic of Holy Comm. 

5:00 P.M.   V. Hennessey, M. Michael     

8:30 A.M    J. Widerska, M. Dabrowski 

10:00 A.M.    M. Szybbo, K. Szymański 

11:30 A.M.   I. Marecka, B. Olejarczyk 

 

Eucharistic Ministers - Szafarze Komunii Świętej  
5:00 P.M.   W. Krulicki 

8:30 A.M.   J. Sojka, J. Dudek 

10:00 A.M.    M. Valiquette 

11:30 A.M.    M. Cybulska, D. Kobyłka 

******************************** 

 

Epiphany is for us a festival 

of light, a Christian feast 

celebrating the manifestation 

of the divine nature of Jesus 

to the Gentiles as 

represented by the Magi, 

traditionally observed on 

January 6. 

The Feast of the 

Epiphany of Our Lord Jesus 

Christ is one of the oldest 

Christian feasts, though, 

throughout the centuries, it has celebrated a variety of 

things. Epiphany comes from a Greek verb meaning "to 

reveal," and all of the various events celebrated by the Feast 

of the Epiphany are revelations of Christ to man.  

In some traditions, Epiphany is the occasion for the 

Blessing of Home. Part of this blessing involves bracketing 

the initials of the Magi - Caspar, Melchior, and Balthazar - 

which the year above your door, usually in chalk, like this:  

C+M+B+16. 

*** 
BAPTISM OF THE LORD – 9 January 

Jesus, as the suffering servant, is our model in baptism. 

We have been affected by original sin. Each of us is to 

acknowledge and seek forgiveness of our sins. It is 

through Christ Jesus that we are offered redemption and 

salvation in eternal life. In baptism we are called to be 

clothed in the Lord as part of his seamless garment, thus 

we are united in and through Christ as his message 

becomes the message of our lives. 

*** 

 



08  STYCZEŃ  2017  - ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 

  
 

 
 

UWAGA! Wiele parafii utrzymuje się z prywatnych darowizn i testamentalnych zapisów.  Przy sporządzaniu 

testamentów pamiętajmy również o naszym kościele.  Dziękujemy wszystkim tym, którzy wspierali 

materialnie naszą świątynię i tym, którzy czynią to nadal.  Polecamy się dalszej łaskawości wiernych.  

2017 Offertory envelopes are available in the Church Hall. 

 *** 
BIBLE STUDY:  Monday, Jan. 9, 2017 at 7:00 P.M. in   

     the Parish Centre  

 *** 
Our Parish Christmas Dinner “Opłatek”  
is scheduled  for  Sunday, January 15, 2017 at 4:00 P.M. in 

the Parish Hall.   

*** 
On behalf of Sacred Heart St. Vincent de Paul Society we 

would like to thank the many parishioners who donated 

turkeys for the “Turkey Tree Project” and those who donated 

money or food to help the poor in our area.  We served 56 

hampers for 172 adults and 169 children this year for 

Christmas.        God Bless You All!! 

****************************** 
 

Dzisiaj obchodziny Uroczystość Objawienia Pańskiego,  

 

zwaną powszechnie Świętem 

Trzech Kroli. Święto to 

obchodzone jest na pamiatkę 

trzech medrców ze Wschodu, 

którzy - wiedzeni przez Gwiazdę - 

udali sie do Betlejem, by oddać 

pokłon nowo narodzonemu 

Jezusowi.  Medrcy złożyli Panu 

Jezusowi dary: złoto, kadzidło i 

mirrę, zaś w drogę powrotną 

ruszyli do swych krajów inną 

drogą, ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda.  

Kadzidło jest symbolem boskości, złoto władzy królewskiej, 

mirra stanowi zapowiedź męczeńskiej śmierci.    

*** 
UROCZYSTOŚĆ CHRZTU PAŃSKIEGO – 9 Styczeń 

Święto jest wspomnieniem Chrztu Pana Jezusa w Jordanie, 

w czasie którego Bóg Ojciec objawił ludzkości kim jest 

Jezus z Nazaretu? Jest to okazja dla nas do zastanowienia się 

nad doniosłością i zbawiennymi skutkami Chrztu, który jest 

nam udzielany w imię Pana Jezusa Chrystusa. 

*** 
NOWENNA DO MBN POMOCY połączona z Mszą św. w  

ŚRODĘ o godz. 7:00 wieczorem. W czasie Nowenny 

poświęcenie dewocjonalii. Spowiedź św.  6:30 - 7:00 wiecz. 

*** 

Spotkanie dzieci I komunijnych w poniedziałek, 9 

stycznia o godz. 6:00 wieczorem w Sali Parafialnej.  

*** 
Spotkania Grupy Biblijnej w poniedziałek, 9 stycznia o 

godz. 7:00 wieczorem w Centrum Parafialnym.   

 *** 
PIĄTEK - 13 STYCZEŃ2017 
 

Adoracja Najśw. Sakramentu od  6:00-7:00 wieczorem  

Spowiedź św. - 6:30; Msza św. 7:00 wieczorem. 

*** 

OPŁATEK PARAFIALNY 

 

Zapraszamy bardzo serdecznie całą wspólnotę parafialną na 

obiad Świąteczny z opłatkiem do Sali Parafialnej w  

niedzielę, 15 stycznia 2017 o godz. 4:00 wieczorem.  

*** 
“INDYK POD CHOINKĘ” 
 

Konferencja św. Wincentego a Paulo 

serdecznie dziękuje wszystkim tym 

parafianom, którzy wzięli udział w 

programie niesienia pomocy ubogim i 

odpowiedzieli na nasz apel “Indyk pod 

choinkę” Dzięki Waszym ofiarom 

Konferencja Świętego Wincentego a 

Paulo zrobiła 56 paczek i pomogła w 

tym roku 172 osobom dorosłym i 169 

dzieciom spędzić Święta Bożego Narodzenia przy 

zastawionym stole. W imieniu tych wszystkich ludzi 

składamy SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ! 

*** 
TRADYCYJNE “JASEŁKA” 

 

Uczniowie Polskiej Szkoły zapraszają 

wszystkich parafian na “Jasełka”, które 

odbędą się w Sali Parafialnej, w 

niedzielę 29 stycznia po Mszy św. o 

godz. 11:30.   

 *** 
Zbliża się czas na Rozliczenia Podatkowe. Jeśli ktoś 

zmienił miejsce zamieszkania bardzo prosimy o podanie 

do Biura Parafialnego aktualnego adresu.  

*** 


