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Posługę duszpasterską od ponad 50 lat pełnią
księża chrystusowcy
Ks. Mirosław Frankowski SChr
proboszcz i kustosz Sanktuarium

Msze Święte
w niedziele : 9:00am i 12:00pm
w tygodniu : 8:00am 6:30pm - Środa, Piątek (adoracja NS od 5:30pm)
5:00pm - Pierwsza Sobota miesiąca
Sakrament Spowiedzi Świętej - przed każdą Msza Świętą
Sakrament Chrztu Świętego - prosimy zgłaszać przynajmniej miesiąc wcześniej przed planowaną datą
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Niedziela Świętego Chrztu Pańskiego
10 stycznia 2021

INTENCJE

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej
- wypełniając swoją misję w Kościele Powszechnym,
włącza się w apostolstwo na rzecz Rodaków
przebywających poza granicami Ojczyzny. Duchowość
Towarzystwa Chrystusowego, wypływająca z życia zakonnego i
kapłańskiego, oparta jest na charyzmacie założyciela,
Czcigodnego Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda i posłannictwie
Zgromadzenia. Wypływa także z późniejszych tradycji,
wypracowanych przez wspólnotę zakonną, zwłaszcza
kierowaną przez pierwszego przełożonego generalnego, Sługę
Bożego ks. Ignacego Posadzego TChr. Szeroko rozumiana troska
o polskich emigrantów nie ogranicza się jedynie do posługi
duszpasterskiej.
W
parafiach
polonijnych
oprócz
duszpasterstwa wielką wagę przywiązuje się do podtrzymania
zdrowego ducha patriotycznego, polskiej kultury i życia
społecznego Polonii.
MSZE ŚWIĘTE (patrz strona 1!):
NABOŻEŃSTWA:
Adoracja Najświętszego Sakramentu - środy i piątki od
godz.5:30pm
Nowenna do MB Królowej Polski - środy, godz.6:30pm
Nabożeństwo Pompejańskie - Pierwsze Soboty Miesiąca
(w łączności ze Mszą Świętą), godz.5:00pm
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP - niedziele,
godz.8:40am
Różaniec i Anioł Pański - niedziele, godz.11:30pm
Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia - piątki, godz.6:30pm

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa - Pierwsze
Piątki Miesiąca (w łączności ze Mszą Świętą), godz.6:30pm
Różaniec dzieci - soboty, godz.9:30am
WSPÓLNOTY MODLITEWNE I APOSTOLSKIE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Jasnogórska Rodzina Różańcowa
Różaniec Rodziców za Dzieci
Podwórkowe Kółko Różańcowe Dzieci
Wspólnota Młodych Ruchu Czystych Serc
Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
Spotkania Małżeńskie
Rodzina Radia Maryja
Liturgiczna Służba Ołtarza

SŁUŻBA LITURGICZNA PRZYSZŁEJ NIEDZIELI
9:00am - Beata i Victoria Bochniak
12:00pm - Anna i Wojciech Jawor
Ofiary mszalne z ubiegłej niedzieli:
Kolekta Nowy Rok: $2,263.00
Kolekta z 3 stycznia: $2,583.00
Building &Maintanance: $2,305.00
Serdecznie dziękujemy Pani Barbarze Sowa za donację w wysokości
$1000.00 i Państwu Dzikowskim za donacje $400.00 , na remont rur
kanalizacyjnych

MSZALNE

Niedziela Świętego Chrztu Pańskiego, 10 stycznia
8:40am Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
9:00am dziękczynno-bł. dla Piotra z ok. ur.
11:30am różaniec z litanią do św. Jana Pawła II
12:00pm intencja zbiorowa
+ Stanisław Stopa
+ Marek Sznajder
++Cezary, Wiktoria, Eugenia, Piotr, Zdzisław
++Andrzej i Stefan Pach i zm. Z rodz.
++Józef i Aniela Janiccy, Rozalia Mamorska
+ zm. z rodz. Modzelewskich
o Boże bł. Op MB i dary Ducha Św. dla Ateny
o Boże bł. I wszelkie łaski dla Józefa z ok. ur.
o Boże bł op MB dla Zofii
o Boże bł. Dla Bogusławy i Eugeniusza
o łaskę pomyślności w małżeństwie dla przyjaciół
Bogu znanej intencji
Poniedziałek, 11 stycznia
8:00am za Parafian
Środa, 13 stycznia
5:30pm adoracja NS i nowenna do MB Królowej Polski
6:30pm wolna:
Czwartek, 14 stycznia
8:00am wolna:
Piątek, 15 stycznia
5:30pm adoracja NS i nabożeństwo do Miłosierdzia
Bożego
6:30pm za ojczyznę
Sobota, 16 stycznia
8:00am o Boże bł. dla Victora
II Niedziela Roku , 17 stycznia
8:40am Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
9:00am intencja zbiorowa
+Jerzy Józef Łuczkiewicz
+Weronika Potocka w 1 rocz. śm.
+Władysław i Stanisława i zm. z rodz. Juraków
+Grzegorz Dudzik w 2 rocz. śm.
o Boże bł. Op MB i dary Ducha Św. dla Kayla z ok. 1 rocz.
ur.
o Boże bł. Op MB dla Danuty Jegier z ok. ur.
Bogu znanej intencji
11:30am różaniec z litanią do św. Jana Pawła II
12:00pm O Bożebł. Op MB dla Ks. Proboszcza z ok. ur.
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KOMUNIKATY

PARAFIALNA KATECHEZA DZIECI I MŁODZIEŻY

DUSZPASTERSKIE

Pragniemy przypomnieć katolickim rodzicom, że od
października rozpoczeliśmy w naszej Polskiej Parafii nowy rok
katechetyczny. Zapisów dzieci i młodzieży na nowy rok
katechetyczny 2020/2021 dokonujemy drogą elektroniczną
przesyłając wypełniony formularz z naszej strony internetowej.
Apelujemy, aby uczestnictwo dzieci i młodzieży w katechezie
było od samego początku pełne świadomego zaangażowania
także rodziców. Wzrost wiary i wrażliwość na prawo Boże nie
dokonuje się okazjonalnie, ale przez systematyczne słuchanie i
rozważanie słowa Bożego na lekcji religii, jak również podczas
niedzielnej Eucharystii, która jest naszym osobistym
spotkaniem z Jezusem. Msza Św. z uczestnictwem dzieci i
młodzieży odprawiana będzie w pierwszą niedzielę m-ca o
godz. 9 am.

DEKALOG EMIGRACJI - WSKAZANIA ŚW. JANA PAWŁA II
DLA RODAKÓW POZA POLSKĄ
1. Nie zapominaj, że najwyższym dobrem jest Bóg i bez Niego nie
zrozumiesz samego siebie i nie odnajdziesz sensu życia.
2. Nie zapieraj się imienia swojego narodu, ani jego historycznych
doświadczeń, bo są to jego własne korzenie, jego mądrość, choćby i
gorzka, jego powód do dumy.
3. Pamiętaj o tym, że gdziekolwiek rzucą Cię losy, zawsze masz prawo,
aż po kres dni Twoich, pozostać członkiem swej narodowej rodziny.
4. W najgorszych nawet okolicznościach, zmieniając środowisko,
obywatelstwo, nie wypieraj się nigdy wiary i tradycji Twych przodków,
jeśli chcesz, by Twoi nowi bracia i Twoje dzieci nie wyparty się Ciebie.
Rodzino, stań się tak, jak wielki Kościół, nauczycielem i matką.
5. Szanuj swój naród, pomnażaj jego dobre imię i nie dozwól, aby było
nadużywane dla politycznych, nacjonalistycznych, czy jakichkolwiek
innych celów.

ZAPISY DO POLSKIEJ PARAFII

Przypominamy, że osoby które pragną otrzymać sakramenty:
chrztu, bierzmowania, małżeństwa czy zaświadczenia
potrzebne do celów kościelnych bądź cywilnych, muszą być
zapisani do konkretnej parafii. Formularze zapisu do naszej
polskiej wspólnoty parafialnej możemy otrzymać w naszym
Biurze.

6. Nie dozwól, aby Twoja rodzina, naród, był przez kogokolwiek
okradany, lżony, niesłusznie oczerniany.
7. Nie wywyższaj siebie i swojego narodu ponad jego rzeczywiste
zasługi i ponad narody inne; raczej pokaż innym to, co w Twoim
narodzie jest najlepsze.
8. Ucz się od innych narodów dobrego, ale nie powtarzaj ich błędów.
9. Pamiętaj, że mieć rodzinę - naród, jest to wielki przywilej wynikający
z przyrodzonego prawa człowieka, ale i nie zapominaj o tym, że
Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek.

UWAGA: Poszukujemy chętnych do nauczania i koordynowania

lekcji religii. Zainteresowanych zapraszamy do biura
parafialnego. Serdecznie zachęcamy wszystkich do wspierania
Naszej Polskiej Parafii!!!

10. Pamiętaj, że jesteś dzieckiem narodu, którego Matka i Królową jest
Bogurodzica Maryja dana jako pomoc ku obronie. Powtarzaj często
modlitwę serc polskich Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam.

Poszukujemy również chętnych do obsługi w naszym sklepiku
parafialnym. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do biura
parafialnego.

(oprac. + ks. Prałat Zdzisław J. Peszkowski)

PAPIEŻ FRANCISZEK DO NAS
Niech Dzieciątko z Betlejem pomoże nam zatem być dyspozycyjnymi,
szczodrymi i solidarnymi, zwłaszcza wobec osób najsłabszych, chorych i
tych wszystkich, którzy w obecnym czasie znależli się bez pracy lub
przeżywają poważne trudności.” napisał Ojciec Święty w tym tygodniu
na Twitterze.

ZESTAWY KOPERT NA NOWY 2021 ROK

Bardzo prosimy o odbiór w naszym Biurze
niedzielnych kopert ofiarnych na nowy rok
kalendarzowy. Jednocześnie prosimy o zgłoszenie się
do Biura Parafian, którzy pragną uzyskać
zaświadczenie do rozliczeń podatkowych za ofiary
złożone w minionym 2020 roku.

PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA W NASZYM SANKTUARIUM
Zapraszamy na Msze Św. Wynagradzające Najświętszemu Sercu
Maryji o godz. 5 pm. połączone z Różańcowym Nabożństwem
Pompejańskim. Naszym pragnieniem jest, aby cały świat był
zjednoczony przy Niepokalanym Sercu Matki. Wtedy bowiem
wypełnią się obietnice, które dała nam Matka Boża w Fatimie:
Nadejdzie pokój dla świata, Rosja się nawróci i jej błędy nie
będą rozpowszechniać się po świecie, nadejdzie triumf
Niepokalanego Serca Maryi. Pragniemy być przy sercu Matki!
Dołącz do nas! Pomóż Maryi uratować świat! Więcej:

Serdecznie zapraszamy na koncert Kolęd,
przygotowany przez nasze zespoły parafialne
który odbędzie się w naszym parafialym
ogrodzie dnia 16 stycznia, 2021. o godz. 6pm

www.jednaintencja.pl

CATHOLIC RADIO AM 930 - NOW IN LOS ANGELES!
Serdecznie zachęcamy do słuchania katolickiego radia Relevent Radio
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Reflekcja na Niedzielę Chrztu Pańskiego, 10 styczeń 2021

Przyjaźń z Bogiem przez chrzest
ks. Leszek Smoliński
Minęło już trochę czasu od chwili, gdy nasi rodzice zanieśli nas do kościoła, byśmy tam
mogli otrzymać pierwszy z sakramentów rozpoczynający wspaniałą życiową przygodę przebywania w przyjaźni z Bogiem. Ponieważ jednak nie szanujemy tego, co przychodzi nam łatwo, bez wysiłku, dlatego jakże często nie doceniamy faktu, że zostaliśmy ochrzczeni.
Jednak dla wielu rodziców chrzest przestaje być oczywistością, którą trzeba „załatwić” zaraz
po narodzinach dziecka. Staje się raczej rytuałem, formalnością i z konieczności – w
związku z takim sposobem myślenia – pewnym uproszczeniem. Z danych wynika, że coraz
mniej Polaków decyduje się na chrzest swoich dzieci. Przez ostatnie piętnaście lat (1990 do
2014) liczba chrztów zmniejszyła się prawie o dwieście tysięcy.
Żeby zrozumieć wartość chrztu, trzeba na niego spojrzeć w duchu wiary. Dzięki przyjęciu
tego sakramentu człowiek otrzymuje prawa, których realizacja daje mu optymalne możliwości wypełnienia woli Bożej w życiu, zdobycia nagrody wiecznej, a przede wszystkim zrealizowania swego powołania życiowego. Przez chrzest człowiek staje się bowiem dzieckiem
Bożym i zyskuje udział we wszystkich darach Bożych. Ochrzczony podaje swoją dłoń Bogu,
który prowadzi go w ciemnościach życia. Chrzest nie oznacza więc zasadniczo zmiany
samego człowieka, jest to raczej nowa droga życia, droga przymierza, na której nie jest on
zdany tylko na samego siebie, ale prowadzi go Jezus – nasza droga, prawda i życie.
W dzisiejszej Ewangelii mamy opisane trzy istotne dla nas fakty: pierwszy fakt to przedstawienie przez Jana Chrzciciela Chrystusa, jako Tego, który jest ważniejszy od niego i
który będzie chrzcił Duchem Świętym; drugi fakt to objawienie się Boga w Trójcy Jedynego i
niezapomniane słowa: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”; trzeci fakt:
nad Jezusem ukazała się gołębica, która jest symbolem Ducha Świętego. Mamy więc trzy
Osoby: głos Ojca z nieba, moc Ducha Świętego i Chrystusa przyjmującego chrzest. Chrzest
w Jordanie jest więc czasem Bożego objawienia, które dokonuje się przez słowa i znaki.
One faktycznie objawiały, kim jest Jezus.
Nas jednak ciągle intryguje inne jeszcze pytanie: dlaczego Chrystus chciał się ochrzcić?
Przecież do Jana Chrzciciela przychodzili zasadniczo grzesznicy, których on, przez chrzest
z wody, oczyszczał z grzechów. Dlaczego więc Chrystus przyjął chrzest, skoro był wolny od
jakiegokolwiek grzechu? Czy naprawdę wolny? Przecież Jezus wziął na siebie świadomie i
dobrowolnie grzechy wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek żyli i żyć będą na ziemi. A to
znaczy, że Zbawiciel stał się największym grzesznikiem. Tyle, że nie z powodu swoich win,
lecz dlatego, że wziął na siebie nasze – nawet najcięższe – grzechy. Stał się naszym Odkupicielem, Wybawcą.
Jezu, który wziąłeś na siebie wszystkie słabości moje i całego świata, prowadź mnie drogą
do dojrzałego przeżywania swojego życia. Spraw, bym stawał się świadomym chrześcijaninem, który ma oczy i uszy otwarte na głos i działanie Ducha Świętego.
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