SUNDAY OF THE HOLY FAILY– DEC 31, 2017
REFLECTION FEAST OF THE HOLY FAMILY
It is an important feast, not only because of the role it played
in our redemption but also the fact that it is still the model of a
Christian family, even today. As we celebrate the Solemnity of
the Holy Family, how important it is for our families to journey together towards a single goal! We know that we have a
road to travel together; a road along which we encounter difficulties but also enjoy moments of joy and consolation. And on
this pilgrimage of life we also share in moments of prayer. What can be more beautiful than for a father and mother
to bless their children at the beginning and end of each day, to
trace on their forehead the sign of the cross, as they did on the
day of their baptism? Is this not the simplest prayer which
parents can offer for their children? To bless them, that is, to
entrust them to the Lord, just like Elkanah and Anna, Joseph
and Mary, so that he can be their protection and support
throughout the day. In the same way, it is important for families to join in a brief prayer before meals, in order to thank the
Lord for these gifts and to learn how to share what we have
received with those in greater need. These are all little gestures, yet they point to the great formative role played by
the family in the pilgrimage of everyday life. Let us not
lose confidence in the family! It is beautiful when we can always open our hearts to one another, and hide nothing. To all
of you, dear families, I entrust this most important mission the domestic pilgrimage of daily family life - which the world
and the Church need, now more than ever—Pope Francis.
PRAYER TO THE HOLY FAMILY
Jesus, Mary and Joseph, in you we contemplate the true love;
to you we turn with trust. Holy Family of Nazareth, grant that
our families too may be places of communion and prayer, authentic schools of the Gospel and small domestic Churches.
Holy Family of Nazareth, May families never again experience
violence, rejection and division: May all who have been hurt or
scandalized find ready comfort and healing. Jesus, Mary and
Joseph, graciously hear our prayer. (Pope Francis)
THE SOLEMNITY OF MARY, THE HOLY MOTHER OF GOD
JANUARY 1ST
Today’s Feast of Mary, the Mother of God reminds us that the
Blessed Virgin Mary, the Mother of God, is also our Heavenly
Mother. This is an occasion to renew our devotion to Mary,
who is also Mother of the Church because she is our spiritual
mother — and we are the Church. In 1970, Pope Paul VI instituted the Solemnity of Mary, Mother of God. The solemnity
shows the relationship of Jesus to Mary. It’s a perfect example
of how we should venerate Mary under all of her titles and is a
good foundation for our understanding of Mary’s place in
Christology. In celebrating her special feast day, we
acknowledge this great gift for the Church and world; we call
on her to be actively involved in our daily life; we imitate her
virtuous life as a great inspiration; and we cooperate with all
the graces we get through her.

NEW OFFICE HOURS AT CHRIST THE KING
PARISH/NOWE GODZINY OTWARCIA BIURA
PARAFIALNEGO:
Tuesday/wtorek—10:00 am to 4:00 pm
Wednesday/środa—11:00 am to 5:00 pm
Thursday/czwartek—10:00 am to 4:00 pm

NEW YEARS MASSES SCHEDULE/
ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH NA NOWY ROK:
New Year`s Eve - Sunday 31st of December/
Zakończenie Starego Roku - niedziela 31 grudnia
5:00 pm - Mass in English and Polish
New Year`s Day - Monday 1st of January/
Nowy Rok - poniedziałek 1 stycznia
10:30 am - Mass in English/Msza sw. po angielsku
12:00 pm - Msza sw. po polsku/Mass in Polish

BLESSING FOR FAMILIES
This weekend, December, 30th & 31st, is the feast of the
Holy Family and we will pray for all of the families in our
parish. There will be a special blessing for families at the
end of every Mass.
THIS WEEK:
First Thursday – please pray for the vocation to the
priesthood and religious life. Mass at 8:30 am.
First Friday – 8:00 am to 7:00pm - Adoration of the
Blessed Sacrament; 6:00 pm – Sacrament of Reconciliation; 7:00 pm - Benediction, followed by the Holy Mass.
First Saturday – Mass at 8:30am.

THANK YOU
I would like to express a sincere and heartfelt thank you to
all who beautifully decorated our church. Thank you to all
musicians who provided us with lively music, to our lectors who always proclaim the Word of God with great
dedication, to all Extraordinary Eucharistic ministers,
who help to distribute the Holy Communion during Sunday Masses, to all the altar servers, who are always available when needed, to all our ushers with a ready smile,
and to all our generous parishioners, who always make
me grateful for the goodness of the Lord. Have a blessed
New Year—Father Józef
MESSAGE OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS FOR THE
CELEBRATION OF THE 51st WORLD DAY OF PEACE
1th of JANUARY 2018
Peace to all people and to all nations on earth! Peace,
which the angels proclaimed to the shepherds on Christmas night, is a profound aspiration for everyone, for
each individual and all peoples, and especially for those
who most keenly suffer its absence. Among these whom
I constantly keep in my thoughts and prayers, I would
once again mention the over 250 million migrants
worldwide, of whom 22.5 million are refugees. In a spirit
of compassion, let us embrace all those fleeing from war
and hunger, or forced by discrimination, persecution,
poverty and environmental degradation to leave their
homelands.
SUNDAY OFFERING ENVELOPES FOR 2018
Sunday offering envelopes are available for pick-up at the
back of the church. If there is a change in your address, please
contact the parish office. Those who wish to have an envelope set, please complete the Envelope Request Form.

NIEDZIELA ŚW. RODZINY – 31 GRUDZIEŃ, 2017
REFLEKSJA EWANGELICZNA NA UROCZYSTOŚĆ
ŚW. RODZINY: ŁK 2, 22-40
Bog odpowiada na pragnienie tych, ktorzy chcą Go spotkac.
Często jednak jestesmy niecierpliwi i chcemy doswiadczac
Jego obecnosci bez przygotowania. Symeon i Anna całe lata
przygotowywali się na spotkanie z Nim. Nie oznacza to, ze w
tym okresie Bog był nieobecny w ich zyciu. On zawsze jest z
nami, ale abysmy mogli to dostrzec, potrzebujemy głębokiej
przemiany. On jest bliski ludziom, jest Emmanuelem, Bogiem
z nami, ale my nie zawsze jestesmy blisko Niego. Tajemnica
spotkania z Bogiem polega nie tyle na Jego przyjsciu, co na
tym, ze je dostrzezemy. W Nim bowiem zyjemy, poruszamy
się i jestesmy, jak mowi sw. Paweł (Dz 17, 28). Nie
potrzebujemy szukac Go gdzies daleko, jednakze musimy
oczyscic nasze serca, abysmy mogli Go dojrzec.
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO RODZIN
W tę niedzielę, 31 Grudnia, w swięto Swiętej Rodziny, po
kazdej Mszy sw. odbędzie się indywidualne błogosławienstwo
rodzin. Zapraszamy.
POŻEGNANIE STAREGO ROKU
Dzisiaj, tj. w niedzielę 31 grudnia pozegnamy 2017 rok a
powitamy 2018. Niech to będzie okazją nie tylko do zabawy
ale i do przyjscia na modlitwę do naszej swiątyni. Msza sw. na
zakonczenie starego roku o godz 17:00 a po niej nabozenstwo
dziękczynno-przebłaglane za mijający 2017 rok. Podczas tego
nabozenstwa odspiewamy uroczyste “Te deum”, za ktorego
odmowienie w ostanim dniu roku mozna uzyskac odpust
zupełny pod zwykłymi warunkami.
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI:
Łk 2,16-21
Dzis, w pierwszy dzien roku oddajemy czesc Maryi, Bozej
Rodzicielce. Maryja chce nam towarzyszyc na sciezkach
nowego roku. Idzie z nami, albo raczej poprzedza nas w naszej
wędrowce. Wchodząc w Nowy Rok zabierzmy z sobą ten
obraz Bozej Rodzicielki Maryi pochylonej nad Dzieckiem,
kontemplującej i rozwazającej tajemnicę Słowa - tajemnicę
Boga. Niech on towarzyszy naszemu zyciu, niech wnosi w nie
pokoj i nadzieję. Prosimy o Boze błogosławienstwo na kazdy
dzien i zyczymy sobie wzajemnie, abysmy w nadchodzącym
roku w zdrowiu, pokoju i radosci wzrastali w Bozej łasce i
wzajemnie sobie pomagając, dzielili się darem miłosci.
ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA 51
ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU 1 STYCZNIA 2018 ROKU
Pokoj wszystkim ludziom i narodom ziemi! Pokoj, ktory
aniołowie głoszą pasterzom w noc Narodzenia Panskiego, jest
głębokim pragnieniem wszystkich ludzi i wszystkich
narodow, szczegolnie tych, ktorzy najbardziej cierpią z
powodu jego braku. Sposrod nich, obecnych w moich myslach
oraz w mojej modlitwie, pragnę jeszcze raz wspomniec ponad
250 mln migrantow na swiecie, z ktorych 22, 5 mln stanowią
uchodzcy. W duchu miłosierdzia bierzemy w ramiona
wszystkich, ktorzy uciekają od wojen i głodu lub są zmuszeni
opuscic swoją ziemię z powodu dyskryminacji, przesladowan,
ubostwa i degradacji srodowiska.

BÓG ZAPŁAĆ
Pragnę serdecznie podziękować tym wszystkim którzy
włożyli ogrom pracy w przygotowaniu obchodów Świąt
Bożego Narodzenia i swoją posługą uświetnili Liturgię
Bożonarodzeniową. Bóg zapłać. - ks. Józef

5:00 PM + Feliksa Lalak—Family
9:00 AM
Parishioners
10:30 AM + Framcesco Sabatino - 6th death anniv.—Wife Rosa
12:00 PM + Stanisław Kruk—rocznica smierci
W intencji Andrzeja o łaskę nawrocenia przemiany serca i
łaskę zbawienia od Alicji
Dziękczynna z prosbą o błogosławienstwo w 24-tą
Rocznicę Slubu Romualda i Danuty
Dziękcznynna z prosbą o dalsze łaski dla księdza
proboszcza a całej parafii—od Pań z kawiarenki parafial.
NEW YEARS EVE MASS in Eng. & Pol.
5:00 PM + Sylwester Lewinski—Żona z Rodziną
10:30 AM
12:00 PM

God’s Blessings for the Parishioners in New Year 2018
O Bł.Boze i potrzebne łaski dla Haliny i Rodziny Cwikow

7:00 PM + Ojciec Sylwester—3 rocznica smierci
St. Anthony Novena
8:30 AM

Parishioners

8:30 AM

O zdrowie dla Jozefa Bzdel—Córki

7:00 PM + Isabelle Bernard
Novena to Our Lady of Perpetual Help
10:30 AM + Andrzej Staszel—13th death anniv.—Family
5:00 PM
Parishioners
9:00 AM + Kazimierz Szacik
10:30 AM + Maria Sromek—Janet, Carol & Maria
Thanksgiving Mass—Jonalyn Carpio—Family
12:00 PM + Za zmarłych z Rodziny Kruk, Andres i Flisow—Grażyna z
Rodziną
O Bł.Boze i potrzebne łaski dla Marii i Kazimierza Jaremko

W TYM TYGODNIU PRZYPADA:
Pierwszy czwartek miesiąca - dziękujemy za dar
Eucharystii i kapłanstwa; prosimy o nowe i swięte
powołania. Msza sw. - 8:30.
Pierwszy piątek miesiąca - pragniemy wypełnic prosbę
Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i
całego swiata. Spowiedz -18:00; Msza św.- 19:00.
Adoracja Najświętszego Sakramentu od 8:00 do 19:00.
Pierwsza sobota miesiąca - czcimy Matkę Najswiętszą i
powierzamy Jej opiece naszą codziennosc, Msza sw. - 8:30.

WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA
Zgodnie z naszą polską tradycją w okresie Bozego
Narodzenia
odbywa
się
kolęda, by pod
przewodnictwem duszpasterza parafii modlic się o
Boze błogosławienstwo dla całej rodziny w Nowym
Roku. Parafianie pragnący przyjąc księdza do swoich
domow na wizytę duszpasterska proszeni są o kontakt
z biurem parafialnym.
KOLĘDOWANIE PARAFIALNE
Tradycyjne kolędowanie odbędzie się w naszej parafii
7 stycznia 2018, w sali parafialnej, po polskiej Mszy sw.
Wspolnemu kolędowaniu będą przewodniczyc schola
dziecięca działająca w naszej parafii.

