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UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO /
EPIPHANY OF THE LORD
Każdy z nas musi w życiu pokonać drogę, jaką przebyli Mędrcy, o których opowiada dzisiejsza Ewangelia. Jest
nią nieustanne, cierpliwe i czasem żmudne poszukiwanie Boga. Zawiera się to w Bożym planie zbawienia, jak
jest to nam ukazane w drugim czytaniu. Gwiazda towarzysząca Mędrcom jest symbolem wewnętrznego światła
wiary, któraeprowadzi do Chrystusa. W Jezusie wypełniają się obietnice Starego Testamentu, a Jego światło,
zgodnie z tym, co przepowiada prorok Izajasz w pierwszym czytaniu, rozprzestrzenia się na wszystkie narody.
Offering ourselves in humble adoration before Jesus enables us to shine like stars, leading many to Him. Magi from the East were led by the
star to Jesus where they prostraded themselves in humble adoration and offered Him gifts fit for the king. May we, likewise, humbly adore
our Savior, offering our gift of love. With hearts filled with such love we will shine like stars, helping others to find Christ.

PODZIĘKOWANIE
KOMUNIKAT PORZĄDKOWY
Dziękujemy woluntariuszom za przygotowanie dekoracji i przystrojenie Rozmieszczanie na terenie kościoła i sali parafialnej wszelkiego
choinek oraz panu organiście i chórowi parafialnemu za uświetnienie rodzaju plakatów i materiałów informacyjnych wymaga porozumieuroczystości Bożonarodzeniowych. Serdeczne Bóg zapłać!
nia z O. Proboszczem, Tomaszem Krzesikiem. Informujemy również,
że nie przyjmujemy żadnych używanych książek ani innych rzeczy i
OPŁATEK PARAFIALNY
prosimy o niepozostawianie ich w obrębie budynków parafialnych.
Serdecznie zapraszamy na doroczny opłatek parafialny, który w tym Dziękujemy za zrozumienie.
roku uświetni schola “Iskierki Maryi” koncertem kolęd; niedziela 5 stycznia godz. 14:00, Dom Polski SPK, 373 Waverley St.
PŁYTA CD ISKIEREK MARYI
Pierwsza płyta CD “LIVE” “Lulaj nam Jezuniu mały” z kolędami i
SPOTKANIE DLA MĘŻCZYZN
pastorałkami nagranymi przez naszą parafialną Scholę Iskierki Maryi
W środę 8 stycznia po mszy św. o godz. 19:00 zapraszamy do sali para- w sprzedaży w sali parafialnej oraz w niedzielę 5 stycznia w Domu
fialnej wszystkich mężczyzn, którzy pragną rozpocząć program forma- Polskim SPK podczas spotkania opłatkowego.
cyjno-ascetczny Exodus.
SPRZEDAŻ PIECZYWA, CIASTA I PIEROGÓW
Sprzedaż zostanie wznowiona po wszystkich mszach świętych w
niedzielę, 12 stycznia.
MSZA WIELONARODOWOŚCIOWA
Coroczna Msza Wielonarodowościowa będzie miała miejsce w niedzielę
12 stycznia o godz. 14:30 w Bazylice Notre Dame.
REKOLEKCJE OBLACKIE
W dniach od 13 do 17 stycznia nie będą odprawiane Msze św. ze
względu na wyjazd kapłanów na rekolekcje.
NABOŻEŃSTWO DO ŚW. JANA PAWŁA iI
Nabożeństwo odbędzie się w sobotę, 18 stycznia, po Mszy św. o godz.
17:00. Intencje przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II prosimy składać
do koszyka przed ołtarzem.
FILM
Zapraszamy w sobotę 18 stycznia po mszy świętej o godz. 17 na
nowy polski film “Miłość i miłosierdzie”. Film opowiada o Bożym
miłosierdziu, św. Faustynie, bł. ojcu Sopoćce i o wileńskim oryginalnym
obrazie Jezusa Miłosiernego.

KAWIARENKA
W styczniu do parafialnej kawiarenki zapraszamy w sobotę, 25 stycznia po mszy św. o godz. 17:00.

KOPERTKI NA 2020 ROK
Pozostały jeszcze nieodebrane zestawy kopertek na 2020 rok. Sa one
wyłożone w porządku alfabetycznym w sali parafialnej. Prośby o
nowe kopertki prosimy składać w biurze parafialnym.
ZMIANA GODZIN PRACY BIURA
Od 1 lutego biuro parafialne będzie otwarte w piątki od godz. 9:00 do
15:00, w pozostałe dni bez zmian.
RÓŻANIEC
Różaniec w środy o 18:25 i w niedziele o 7:45 prowadzą następujące
Róże: 5 stycznia - św. JPII-go; 8 i 12 stycznia - św. Maksymiliana; 19
stycznia - św. Eugeniusza; 22 i 26 stycznia - św. Faustyny; 29 stycznia i
2 lutego - św. Józefa.

TRZECH KRÓLI /
EPIPHANY OF THE LORD

Sobota / Saturday - January - 4 - stycznia, 2020
17:00 Za ++ z rodziny Kałuskich i Tomaszewiczów - rodzina
Niedziela / Sunday - January - 5 - stycznia, 2020
08:30 Za + Jarosława Frąckowiak w 7-mą rocz. śmierci
09:45 Za + Karola Syliwoniuk - Carolyn, Rick and Ben Shelley
11:00 Za Parafian
12:30 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Krystyny i Sławomira w rocz. ślubu
oraz dla Jarosława z okazji urodzin
Wtorek / Tuesday - January - 7 - stycznia, 2020
19:00 Za + Aleksandra Kamińskiego - rodzina
Środa / Wednesday - January - 8 - stycznia, 2020
19:00 1) O bł. Boże dla O. Krzysztofa Tarwackiego z okazji urodzin Totus Tuus i Apostolat Margaretka
2) Dziękcz. dla Grażyny Kamińskiej z rodziną za wsparcie w krytycznej sytuacji rodzinnej
3) O miłosierdzie Boże dla całej ludzkości, a szczególnie dla 		
wszystkich grzeszników - Apostolat Bożego Miłosierdzia
4) Za + Janinę i Kazimierza Kwaśniewskich - córka
5) Za + Marię i Stanisława Ziarek - syn z rodziną
6) Za + Włodzimierza Bożym - żona z rodziną
Czwartek / Thursday - January - 9 - stycznia, 2020
19:00 O bł. Boże i łaskę zdrowia dla Elaine - ojciec chrzestny
Piątek / Friday - January - 10 - stycznia, 2020
19:00 Za + Eustachego Wasilewskiego, jego ++ rodziców i rodzeństwo

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO/
BAPTISM OF THE LORD

Sobota / Saturday - January - 11 - stycznia, 2020
17:00 Za + Władysława Rychel - córka z rodziną
Niedziela / Sunday - January - 12 - stycznia, 2020
08:30 Za + Łucję Przybylską w rocz. śmierci - wnuk z rodziną
09:45 Za + Emilię Ruszel - rodzina Semrau
11:00 Za Parafian
12:30 Za + Genowefę i Pawła Pomagiel - Wanda

W DNIACH 13-17 STYCZNIA NIE BĘDZIE MSZY ŚWIĘTYCH /
THERE WILL BE NO MASS JANUARY 13-17

ThANK YOU

We would like to thank all volunteers who decorated the church for
Christmas, our parish choir and the organist for making the Christmas
a special celebration.

PARISH “OPŁATEK”
The annual Parish “Opłatek” will take place on Sunday, January 5
at 2:00 pm at Dom Polski SKP, 379 Waverley Street.
BREAD AND PASTRY SALE
Bread and pastry sale in the parish hall will resume on Sunday,
January 12, 2020.
OBLATES RETREAT
There will be no Mass from January 13 to January 17 as our
priests will be away on the Oblates Retreat.
DEVOTION TO ST. JOHN PAUL II
In January the devotion to St. John Paul II will take place on Saturday, January 18 after 5:00 pm Mass.
PARISH CAFE
Parish Cafe in January will take place on Saturday, January 25
after 5:00 pm Mass.
2020 collection envelopes
2020 Sunday collection envelopes can be picked up in the church
hall. For new envelopes please call the parish office.
IMPORTANT MESSAGE

We would like to inform our parishioners that distribution of any posters, brochures or information pamflets requires approval of our pastor,
Fr. Tomasz Krzesik. We do not accept used books or any other donation
items within St. Hyacinth Parish property. Thank you for your understanding.

PARISH OFFICE HOURS
Starting February 1 Parish Office will be open Wednesday, Thursday and Friday from 9:00 am till 3:00 pm.
HOMELAND MASS

Annual Homeland Mass will take place on Sunday, January 12, 2020
at 2:30 pm in Notre Dame Basilica.

___________________________________________________________
KOLEKTA
Boże Narodzenie / Christmas Collection - $12,520
Niedziela 29 grudnia / Sunday December 29 - $3,130
Grudniowa składka na Fundusz Budowlany - $18, 680/
December Mortgage Fund Collection - $18, 680
SErdeczne BÓG ZAPŁAĆ ZA wszystkie ofiary
SKŁADANE w ROKU 2019!
THANK YOU FOR all YOUR DONATIONS IN 2019!

PROJEKT 2010
- Pożyczka z Archidiecezji		
$1,577,698
- Miesięczna rata			
$8,111.44
- Spłaciliśmy			
$358,673
- Dług w zeszłym miesiącu		
$1,227,222
- Dług na dzisiaj			
$1,223,121
Dziękujemy wszystkim za złożone ofiary i prosimy
w dalszym ciągu o wsparcie. Serdeczne Bóg zapłać!

PROJECT 2010

- Loan from Archdiocese		
$1,577,698
- Monthly payment 		
$8,111.44
- Already Paid			
$358,673
- Last Month Balance 		
$1,227,222
- Balance Owed			
$1,223,121
We thank for all received donations and
continue to ask for your support. God bless!

