THE BAPTISM OF THE LORD – JANUARY 09, 2022
GOSPEL REFLECTION
Luke 3:15-16, 21-22
The grace of God has appeared, saving all. All grace we
receive – actual and sanctifying – comes through God’s
kindness, generous love, and mercy. Nothing we do
merits this gift, or the salvation it provides. Through
the sacraments, first among them baptism, we are infused with the Holy Spirit and made heirs in hope of
eternal life. www.faithcontent.net

THE BAPTISM OF THE LORD
Throughout Jewish history, it was traditional for
Jews to demonstrate repentance through washing
ceremonies. John the Baptist was preaching repentance for the coming of God's reign. His baptism may have been related to the purifying washings of the Essenes at Qumran near the Dead Sea.
The people were filled with expectations of the
Messiah, and they wondered if John was God's
anointed one. John answered that his baptism was
only a preparation for "one mightier" who would
baptize with "the Holy Spirit and fire" (v. 16). Although Jesus had no need for repentance, he entered the murky waters where the people had been
baptized, thereby uniting himself with sinful humanity. The baptism of Jesus was another
"epiphany," or manifestation of the divine presence. While Jesus was praying, the Spirit descended
upon him, and God's voice was heard confirming
Jesus as the "beloved Son" (v.22). The word baptism comes from a Greek word (baptisma), which
means to become submerged in water. In baptism, the elect is immersed into the death and resurrection of Christ (Ro 6:3-5). At the heart of
Christian baptism is dying to one way of living
and then rising to a whole new way of life.
OFFERTORY - DECMEBER 26, 2021
Christmas Offering: $ 4,990
Sunday Offering: $ 3,935
St Anthony’s Candles: $ 285
Mass Intentions: $ 330
Flowers for Christmas: $ 50
Building Fund: $ 135
OFFERTORY - JANUARY 02, 2022
Christmas Offering: $ 300
Sunday Offering: $ 1,815
St Anthony’s Candles: $ 270
Mass Intentions: $ 455
Initial Offering: $ 350
New Year Offering: $ 810

ADORATION OF THE BLESSED
SACRAMENT & CONFESSION
Every Friday:
5:00 PM - 7:00 PM
ORDINARY TIME
Ordinary Time is called "ordinary" because the
weeks are numbered and is in fact the ordered life
of the Church—the period in which we live our
lives neither in feasting (as in the Christmas and
Easter seasons) or in more severe penance (as in
Advent and Lent), but in watchfulness and
expectation of the Second Coming of Christ. There
are two times we are in Ordinary Time. There are
28 weeks of Ordinary Time after Easter and 5
weeks of Ordinary Time after Christmas. However,
this varies depending upon when Easter falls in a
particular year. The actual number of weeks of Ordinary Time in any given year can total 33 or 34.
SUNDAY OFFERING ENVELOPE SETS
New sets of an offertory envelopes for year 2022,
are available for pick up at the back of the church.
Please write your first and last name and your
address on the first envelope in January to match the envelope number with the family name.
CALLING ALL MOMS
Join our Catholic Moms Group - virtually, every
first Thursday of each month from 7-8pm.
Email
Daina
Koly
at
christthking@catholicmomsgroup.com or call the office
to leave your name & phone number to register
and ask for more details.
NEW YOUTH MINISTRY AT OUR PARISH
EDGE (for grades 6-8) will run every other week
beginning on Friday, January 28, 2022 and LIFETEEN (for grades 9-12) will run once a month
beginning on Friday, February 18, 2022.

Open House:
Jan.14, 2022 at 7:00 pm at the church.

For questions contact:
Michael and Gillian at
ctklakeshreyouth@gmail.com;

Website:
https://sites.google.com/
viewctklakeshoreyouth

Instagram:
@ctklakeshoreyouth
We Can’t wait to see you !

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – 09 STYCZEŃ, 2022
REFLEKSJA EWANGELICZNA
Łk 3:15-16, 21-22
Tajemnica
chrztu
Jezusa
W starozytnym Izraelu funkcjonowało powiedzenie,
ktore zrozumiałe było jedynie dla osob z tamtego
kręgu kulturowego. Otoz gdy młody męzczyzna poznawał kobietę, z ktorą chciał się ozenic, mowił swoim rodzicom, bliskim i znajomym, ze „znalazł wreszcie sandały na swoje stopy”. Wszyscy rozumieli, ze
znalazł kogos, z kim mogłby pojsc na koniec swiata.
Dzis w Ewangelii Jan Chrzciciel mowi o Jezusie: Nie
jestem godny rozwiązac Mu rzemyka u sandałow.
Przedstawia więc Zbawiciela – uzywając obrazu sandałow – jako oblubienca, pana młodego, gotowego
poslubic ukochaną i pielgrzymowac z nią po sciezkach codziennosci. Tą oblubienicą jest Koscioł, jest
ludzkosc, jest wreszcie moja dusza. Tajemnica chrztu
Jezusa ujawnia nam Jego solidarnosc z nami, grzesznikami, i Jego wielką miłosc, ktora kaze pojsc tam,
gdzie
idzie
oblubienica.
Panie Jezu, Ty patrzysz na mnie zakochanymi
oczami oblubieńca. A Ja chcę być Twoją ukochaną
duszą. I choć nie jestem godny zawiązać rzemyka
u Twoich sandałów, wierzę w Twoją miłosierną
miłość, zanurzając się w tajemnicę mojego chrztu.
Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

8:00 AM
5:00 PM
9:00 AM
10:30 AM
12:00 PM
(POL)

Healing for Cristina DeLeon—Cora Pilar
God’s blessings in life for Kasia Wikiera—
Jola Gałązka
Parishioners
B-day blessings for Amber
O bł Boze i łaskę zdrowia dla Henryka
Rogala w 87. rocznicę urodzin
O łaskę zdrowia dla Wiktorka
† Piotr Skrzypek—żona
† Pola Jakubiak—mąż
† Roman Kloc w 9. rocz smierci—żona

7:00 PM
(POL)

Int dziękczynna za dar zycia pierwszego
prawnuka z prosbą o bł Boze

7:00 PM

† Repose of the soul of Christopher Motyka—Walter & Helen Kaye

8:30 AM

Healing of Luz Capistrano
NO MASS SERVICE

7:00 PM

Healing for Deanna Go-Bio—Cora Pilar

8:00 AM
5:00 PM

Healing for Gina Nepomuceno—Cora Pilar
† Amalia Adduru, Santioago Adduru & Piers
Barber

9:00 AM
10:30 AM
12:00 PM
(POL)

Parishioners
† Michael Thornhill
O błogosławienstwo Boze z okazji urodzin
dla Ewy i Konrada
† Grazyna Szczawinska
† Irena Fit
† Jozef Kuczma
† Władysław Kupiec
† Lucyna Kupiec

https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2022-01-09

CHRZEST PAŃSKI
Dzisiejsza niedziela, Niedziela Chrztu Panskiego,
konczy okres Bozego Narodzenia w liturgii Koscioła rzymskokatolickiego. Wydarzenia nad
Jordanem to takze zapowiedz naszego chrztu,
podczas ktorego kazdy z nas stał się umiłowanym dzieckiem Boga. Kazdego dnia nasi najblizsi, znajomi, przyjaciele zwracają się do nas po
imieniu. To imię jest utozsamiane z naszą osobą,
a my z tym imieniem. Jest to przedziwne przymierze
między
imieniem
i
osobą.
W istocie jednak w tym przymierzu jest zawarta
łaska sakramentu chrztu swiętego. Ponadto w
tym sakramencie został zgładzony grzech pierworodny, a my stalismy się dziecmi Bozymi w
Kosciele Jezusa Chrystusa.
NOWE DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY
EDGE (dla klas 6-8) będzie działał
co drugi tydzien, od piątku, 28
stycznia. LIFETEEN (dla klas 9-12)
będzie działał raz w miesiącu, od
piątku, 18 lutego. Spotkanie informacyjne — 14 stycznia, 2022 r. o
godz. 19:00 w kościele.
https://sites.google.comviewctklakeshoreyouth

KALENDARZE NA ROK 2022
Polskie kalendarze są dostępne z tyłu koscioła, jako
dar domow pogrzebowych: Ridley Funeral Home
oraz G.H. Hogle Funral Home.
ZESTAWY KOPERT NA ROK 2022
Nowe zestawy kopert na rok 2022 są do odebrania
z tyłu koscioła. Proszę wpisac swoje imię i nazwisko oraz adres na pierwszej kopercie nowego
zestawu 2022 - "Initial Offering 2022" w styczniu, aby uaktualnić swoje dane. Bóg zapłać za
kazde wsparcie naszego koscioła parafialnego.

