THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME – JANUARY 27, 2019
GOSPEL REFLECTION LK 1,1-4;4,14-21
In this short reflection, we've looked at the content and
the reason for the Good News. The Good News is a
revelation of God's presence among us. In Luke, the
activity of the Spirit represents that presence. Jesus
proclaimed that presence now and at the end of time.
The Spirit compelled Jesus to proclaim the Kingdom.
But, when the Spirit began to blow, it did not cease. It
breathed through the community, right onto the pages
of Luke. And it continues to breathe among us, in our
worship, in our studies, in our faith sharing, and in our
service to the poor, the blind, and the oppressed. It
compels us to proclaim, as Jesus did, a year of the
Lord's favor. As you reflect on Luke's message, look at
this coming week and ask yourself one question. Where
does the Spirit blow in your life? http://www.wordsunday.com/Files/c/3-c/A-3-c.html

BLESSED BRONISLAW MARKIEWICZ –
WEDNESDAY, JANUARY 30
Feast of Blessed Bronislaw Markiewicz, founder of
Congregation of St Michael the Archangel. He was born on
July 13, 1842, in Eastern Poland. He had a particular sensitivity towards the moral, religious, and material negligence
of the youth, as well as the misery of poor and simple people. In response to his calling, he went to Rome to become a
follower of Saint John Bosco. Later, after being given a parish, Blessed Bronislaw developed a holistic educational program, covering not only academics but spiritual and physical development as well. He eventually founded the Congregation of Saint Michael the Archangel, although he passed
away before he could witness the Order receive its Papal
approval. Blessed Bronislaw, pray for us as that our youth
may be formed academically, spiritually and physically and
seek to serve God with their particularly giftedness in the
Church, through Christ our LORD. Amen.
FEAST OF THE PRESENTATION OF THE LORD –
SATURDAY, FEBRUARY 2
Saturday, February 2 the Church celebrates the feast of
the Presentation of the Lord which occurs forty days after
the birth of Jesus and is also known as Candlemas day, since
the blessing of candles is included in today's liturgy.
According to the 1962 Missal of St. John XXIII the
Extraordinary Form of the Roman Rite, today is referred to
as the "Purification of Mary." This is known as a "Christmas
feast" since it points back to the Solemnity of Christmas.
Many Catholics practice the tradition of keeping out the
Nativity creche or other Christmas decorations until this
feast. This day blessing of the candles will be before 5:00pm
Mass in English and 7:00 pm Mass in Polish.
WORLD DAY FOR CONSECRATED LIFE –
SATURDAY, FEBRUARY 2.
In 1997, Pope Saint John Paul II instituted a day of prayer
for women and men in consecrated life. World Day for
Consecrated Life is celebrated in the Church on February 2.
Please pray for all those who have made commitments in
the consecrated life, and be sure to thank them on their
special day. May they continue to be inspired by Jesus
Christ and respond generously to God's gift of their
vocation.

THE FEAST OF ST. BLAISE - SUNDAY, FEBRUARY 3.
A special blessing of throats occurs on the feast of St. Blaise,
Saturday, February 3. What is the origin of this
blessing? St. Blaise, was a bishop of Sebaste, Armenia, in
modern Turkey. He was martyred; tortured and beheaded
by the local Roman governor around AD 316 for his beliefs
and being a witness to the faith. The special blessing of
throats associated with St. Blaise is due to a miracle
attributed to him. While in prison, he miraculously saved a
boy choking on a fish bone. Early sixth century evidence
exists in the Eastern Church that Blaise’s intercession was
asked for ailments of the throat. We will have the Blessing
of the Throats next Sunday, February 3 after all Masses.
THIS WEEK
First Thursday – please pray for the vocation to the
priesthood and religious life. Mass at 8:30am.
First Friday – 8:00am to 7:00pm Adoration of the Blessed
Sacrament, 6:00pm – Sacrament of Reconciliation and 7:00
pm Benediction, followed by the Holy Mass.
First Saturday – Mass at 8:30am.
MARRIAGE SUNDAY 2019
As part of Marriage Sunday 2019 celebrations, Cardinal
Thomas Collins will preside at a special Mass to honour
couples celebrating milestone anniversaries in 2019. If you
(or a couple you know) are celebrating a 25th, 40th, 50th or
60+ wedding anniversary in 2019, they are invited to join in
this special celebration. The Mass will take place at 4:00
p.m. on Sunday, February 10 at St. Clare of Assisi Parish
(150 St. Francis Ave., Woodbridge, ON). A reception will
follow Mass.
All are welcome to attend—couples
celebrating milestone anniversaries are asked to
register online or by phone to ensure reserved seating.
Registration and other info. can be found at:
www.archtoronto.org/marriage or by calling (416) 9343400 ext. 523.
CATHOLIC WOMEN’S CONFERENCE
Saturday, March 23 from 8:00am to 4:00pm at
John Paul II Polish Cultural Centre, 4300
Cawthra Rd. Mississauga, On.
Opening Mass
celebrated by Cardinal Thomas Collins at St.
Maximillian Kolbe Parish in Mississauga, On. For more
infofmation call 416 907-1042. Registration at http://
dynamicwomenfaith.com On Friday, March 22 from
7:00pm to 10:00pm - Mother Daughter Event.
2018 DONATION TAX RECEIPTS
Last year’s donation receipts are available for pick up at
the back of the church. Please note that all the receipts
are displayed in alphabetical order for your convenience. If
you can’t pick up your receipt in person, please contact the
parish office at 416 251-8983 during the business hours.
We will have it mailed to your home address. We
ask all the parishioners, who recently changed their
address to inform us of the change. Thank you.

Sunday Collection: $ 2,372

TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA– 27 STYCZEŃ, 2019
REFLEKSJA EWANGELICZNA ŁK 1,1-4;4,14-21
Spotkanie z Jezusem w synagodze w Nazarecie. Tutaj
się wychował, wszyscy Go znają. Czy dostrzegą, że nie
mówi sam od siebie, lecz jest posłany, aby ogłaszać im
prawdę o Ojcu? Jeśli postawię się na miejscu
słuchaczy, lepiej zrozumiem trudność mieszkańców
Nazaretu odkrycia Boga w kimś, kto jest znany od lat.
Ich postawa mnie nie dziwi, bo mnie też niekiedy
trudno odkryć moc Bożego słowa w mowie kogoś,
kogo znam od dawna. Dziś zadaję sobie pytanie o
motyw mojego chodzenia do kościoła. Dobra
tradycja? Opinia innych? Od chrztu jestem
namaszczony Duchem Świętym i to Jego muszę prosić,
aby zawsze odkrywać nowość Bożego słowa. Aby nie
przegapić, że Bóg mówi właśnie do mnie, dzisiaj. Daj
mi, Panie, oczy, które zawsze dojrzą Twoją obecność
w tych, których do mnie posyłasz. Niech Twoje słowo
będzie moją mądrością każdego dnia. https://
www.paulus.org.pl/czytania?data=2019-1-27

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
30 stycznia, w środę – bł. Bronisław Markiewicz,
urodził się 13 lipca 1842 roku w Pruchniku k/Jarosławia.
Był kapłanem Diecezji Przemyskiej, ofiarnym i
profesorem Seminarium Duchownego. Od początku
swego kapłanstwa był szczegolnie wrazliwy na religijne,
moralne i materialne zaniedbanie dzieci i młodziezy, a
takze niedolę prostego ludu. Rozwiązanie problemow
społecznych widział w dobrym wychowaniu młodziezy.
Posłuszny głosowi Bozemu udał się do Sw. Jana Bosko do
Włoch i został Jego uczniem. Po 7 latach pobytu wraca w
1892 roku do Polski i obejmuje parafię w Miejscu
Piastowym. Tu obok pracy duszpasterskiej prowadzi
szeroką działalnosc wychowawczą w utworzonych przez
siebie zakładach wychowawczych. Ks. Bronisław
Markiewicz został beatyfikowany w Warszawie, 19
czerwca 2005 roku i jest załozycielem księzy Michalitow,
ktorzy posługują w tej parafii.
31 stycznia, w czwartek - św. Jan Bosko (1815-1888),
włoski kapłan, apostoł młodziezy, załozyciel zgromadzen
salezjanskich.
2 lutego, w sobotę - Matka Boża Gromniczna – Święto
Ofiarowania Pańskiego. Tego dnia odprawiona
zostanie Msza św. w j. polskim o godz. 19:00. Na
rozpoczęcie tej Mszy Swiętej błogosławienstwo swiece
(gromnic), ktorych blask ma wskazywac na Pana Jezusa –
swiatłosc na oswiecenie pogan.
2 lutego, w sobotę - Światowy Dzień Życia
Konsekrowanego z ustanowienia św. Jana Pawła II.
Dziękujemy Panu Bogu za powołania do zycia zakonnego
w Kosciele, za siostry i braci zakonnych i inne osoby
konsekrowane, ktore dzisiaj odnawiają swoje sluby
czystosci, ubostwa i posłuszenstwa złozone Panu Bogu we
wspolnocie Koscioła.
3 lutego, w niedzielę - św. Błażej, biskup i męczennik,
patron chorych na gardło. W tym dniu swięci się swieczki,
ktore po przystawieniu do gardła koją bol. Swięty Błazej
był lekarzem, porzucił jednak swoj zawod i oddał się
słuzbie Bogu. Błogosławienstwo gardeł w przyszłą
niedzielę, 3 lutego po każdej Mszy świętej.

5:00 PM + Morgan Preston— Bernadette Preston
9:00 AM + Giovanni Pavia in 11 death anniv.—Carmela, Annetta
& Josephine
10:30AM
Parishioners
12:00PM
O zdrowie i bł. Boze dla Zofii Pawlik—Helena
(POL)
Chmielerczyk
O szczęsliwą operację i powrot do zdrowia Leszka
Piotrowskiego—Przyjaciele
+ Zofia Rozanska z okazji urodzin i za Rodzinę
Kodybkow—Sławek z Rodziną
+ Jan Rosoł—Żona z Rodziną
+ Olga i Bolesław Kaczmarek w rocz. sm—Rodzina
+ Stefania Łukaszek—Rodzina
+ Irena Niepomnik w rocz. urodzin—Mama i Znajomi
7:00 PM
(POL)

MSZA ŚWIĘTA PRZENIESIONA NA ŚRODĘ
MASS MOVED TO WEDNESDAY

7:00 PM + Souls in Purgatory
Novena to St. Anthony of Padua
8:30 AM + Jan & Leonia—Family
7:00 PM + Za dusze w czysccu cierpiące
8:30 AM + Grzegorz Fabrykowski—Family

7:00 PM

Carla Barata—Michelle Kaye
Novena To Our Lady Of Perpetual Help

8:30 AM
5:00 PM + Jacob & Pauline Andres— Family
7:00 PM
Intencja dziękczynna za Rodzicow, Stanisławę i Jozefa
(POL)
Bzdel—Córki z Rodzinami
9:00 AM + Remigio and Purification Ines—Hazen
10:30AM + Jozef, Maria & Marian Wisniewski—Family
12:00PM
Int. dziękczynna za przebyte operacje—Helena
(POL) + Filip Pras w miesiąc po smierci—Rodzice
+ Teresa Zinkiewicz w 10 rocz. sm—Córka z Rodziną
+ Kazimierz Zinkiewicz—Córkaz Rodziną
+ Tomasz Sromek w 25 rocz. sm—Syn z Rodziną
+ Maksymillian Plich—Córka z Rodziną

W TYM TYGODNIU PRZYPADA:
Pierwszy czwartek miesiąca - dziękujemy za dar Eucharystii i
kapłanstwa; prosimy o nowe i swięte powołania do pracy w
winnicy Panskiej, a takze z naszej wspolnoty parafialnej. Msza
św. o godz. 8:30 rano.
Pierwszy piątek miesiąca - pragniemy wypełnic prosbę Pana
Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego
swiata. Spowiedź święta od godz. 18:00, Msza św. o 19:00.
Adoracja Najświętrzego Sakramentu od godziny 8:00 rano
do 19:00.
Pierwsza sobota miesiąca - czcimy Matkę Najswiętszą i
powierzamy Jej matczynej opiece naszą codziennosc, Msza sw.
o godz 8:30 rano.

ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE
Zaświadczenia podatkowe za ofiary złożone w roku
2018 są gotowe do odebrania z tyłu kościoła.

