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January 08, 2023 
The Epiphany of the Lord  

Objawienie Pańskie 



NIEDZIELA                           SUNDAY                     January 08 
The Epiphany of the Lord // Chrzest Pański  

 
7:30 am O szczęśliwą operację dla mamy  
 
 
9:00 am 
 
 
11:00 am    Za Parafian 
 Za zywych i zmarłych  członków stowarzyszenia 
 Podhalan oraz za śp. Marię Bodyziak w rocznicę 
 śmierci.  
 
6:00 pm O zdrowie, błogosławieństwo Boże oraz o potrzebne 
 łaski dla rodziny Kyć  
 
 
  
MONDAY                   PONIEDZIAŁEK                   January 09 
6:30 am  
 
  
  
TUESDAY                     WTOREK                          January 10 
6:30 am   
 
 
 
 
WEDNESDAY                     ŚRODA                           January 11 
6:30 am  
 
 
 
6:00 pm 
 
 
THURSDAY                     CZWARTEK                    January 12 
6:30 am  
 
 
 
 
FRIDAY                               PIĄTEK                         January 13 
6:30 am † Andrew Klimock                      - od syna 
 
 
 
6:00 pm  
 
   
SATURDAY                         SOBOTA                       January 14 
7:00 am  
 
 
 
5:00 pm   

NIEDZIELA                          SUNDAY                   January 15 
Second Sunday Ordinary Time 

Drugą Niedziela Zwykła  
 

7:30 am O zdrowie, Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki 
 Najświętszej dla Dominica Matusek z okazji 5-tych 
 Urodzin     - od babci i dziadka 
 
 
9:00 am 
 
11:00 am    Za Parafian 
 O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Patryka 
 Milewski    - od babci i dziadka 
 † Władysław Dudzik  (4RŚ)     - od żony i syna 
 † Stanley Nieradka   - od Vladzia i Pawel Kowal 
 † Irena, Alojzy Bryja             - od rodziny 
  
 
6:00 pm † Stefan Kałafut i jego rodzice Stefan i Elżbieta  
 

BAPTISM  - CHRZEST: 
 

       Niedziela,  8 Stycznia 2023, godz. 12:00pm 
     Sunday, January 8, 2023, 12:00 pm  

             

    Olivia Ariana Glogowski 
 

           God bless this child 
           Boże błogosław to dziecko! 



 
First collection/Pierwsza taca -12-25-2022  $18,203.00  
    01-01-2023 $7,015.00  
Second collection/Druga taca-12-25-2022  $2,535.00       
                                                  01-01-2023 $1,602.00 
 

 God Bless You for all donations!  
Wszystkim ofiarodawcom, serdeczne Bóg Zapłać! 

 

Jasełka wystawiane przez dzieci odbędą się w 
niedzielę 15 stycznia 2023 po Mszy Świętej o 

godzinie 11:00 
 

The Nativity play will take place on January 15th, 
2023 after 11 AM Mass at St. Joseph Church. 

Religious Education at St. Joseph Parish  
Catechesis take place at 10 AM after Mass at 

9AM. Classes in the 2022/23 school year: 
 January 8, 22, 29; February 5, 12, 19,  26;  

March 5,  12, 19, 26;  April 2, 16, 23, 30; May 7 
 

Msza Święta z modlitwami o łaskę uzdrowienia  
w środę  11 styczeń 2023,  

o godzinie 6 pm  

Wieczór z Biblią 
Spotkanie odbędzie się we wtorek 17 stycznia 

2023 o godz. 19:00 w Parish Hall  

Eternal rest grant unto him,  
O Lord, and let perpetual light  

shine upon him. Amen.   
 

Wieczne odpoczywanie racz mu dać 
Panie, a światłość wiekuista  
niechaj mu świeci. Amen.  





GŁOŚ DOBRĄ NOWINĘ 
Święto Trzech Króli to dzień, w którym popularne zwyczaje zdają się czasem 
przesłaniać przesłanie Pisma Świętego. Ewangelia św. Mateusza nigdy nie wskazuje 
na liczbę przybywających królów na spotkanie z Chrystusem (wyliczane są tylko 
dary), nie odnosi się też do ich imion. Św. Mateusz mówi nam tylko, że 
jacyś ,,Magowie” przybyli ze złotem, kadzidłem i mirrą. ,,Mag” (Magos) najpierw 
oznaczał członka perskiej klasy kapłańskiej, później pojawiła się konotacja z 
magikami i astrologami. Magowie z Ewangelii św. Mateusza donoszą, że widzieli 
wschodzącą gwiazdę; jej światło było dla nich już widoczne daleko poza granicami 
Izraela i był to wczesny i znaczący symbol Jezusa, Światłości Świata. Pod koniec 
Ewangelii Św. Mateusza (rozdział 28) wyznawcy Jezusa oddają Mu cześć, co zostaje 
przepowiedziane przez obecność Mędrców u żłóbka. Jedenastu otrzymało misję, by 
czynić uczniami ,,wszystkie narody”, które symbolizują właśnie owi Mędrcy. Dziś 
słyszymy jaka jest nasza misja: oddawać cześć Jezusowi Chrystusowi i głosić 
wszędzie i każdego dnia Dobrą Nowinę.  

GWIAZDA CUDÓW 
W naszym codziennym życiu możemy doświadczać objawień: nowych spostrzeżeń, 
nieoczekiwanych spostrzeżeń, nagłych zmian kierunku. W roku liturgicznym Święto 
Trzech Króli upamiętnia pojawienie się na niebie gwiazdy, niezwykłej gwiazdy, za 
którą Mędrcy podążają do Jezusa, Maryi i Józefa. Święto Trzech Króli obchodzone 
dzisiaj i nasze codzienne objawienia nie różnią się zbytnio. Przybycie Mędrców z 
pewnością zmieniło postrzeganie świata przez Maryję i Józefa, podobnie jak bezradne, 
maleńkie dziecko prawdopodobnie zmieniło spostrzeżenie Mędrców co do tego, co 
ujawni Gwiazda na niebie. Historia Mędrców – i również historia Jezusa, Maryi i 
Józefa – jest pełna nieoczekiwanych zmian kierunku, ponieważ Boży plan wciąż się 
zmienia, gdy spotyka ludzi, którzy z nim współpracują i innych, którzy próbują go 
udaremnić. Głęboka i długa refleksja nad tym dniem, który nazywamy Objawieniem 
Pańskim, odkryje przed nami liczne objawienia.  
 

GWIAZDA MIŁOŚCI 
Podobnie jak cały okres Bożego Narodzenia tak samo i Święto Trzech Króli celebruje 
wieczną i nieskończoną miłość Boga. Ten dzień w szczególny sposób pokazuje, że 
miłość Boga jest naprawdę wszechogarniająca. Mędrcy nie byli Żydami, nie należeli 
do Narodu Wybranego, który oczekiwał, że Mesjasz przyjdzie zbawić tylko ich. Na 
początku swojej Ewangelii św. Mateusz mówi nam, że miłość Boża nie jest 
ograniczona przez nasze ludzkie przypuszczenia czy granice. Zmagamy się z faktem, 
że Bóg nieustannie nas epifanizuje, byśmy wychodzili i wzrastali poza granicami 
naszego doświadczenia czy oczekiwań, po to, by wychodzić poza granice otaczającego 
nas świata. Módlmy się, abyśmy otrzymali takie objawienia, które pomogą nam 
znaleźć łaskę tam, gdzie nawet nie spodziewamy się jej znaleźć (a gdzie istnieje), aby 
pomogły nam zrozumieć, że miłość najczęściej pokazuje nam kto jest włączony, a nie 
kto jest wykluczony. Obyśmy otworzyli nasze oczy i serce i poznali, że Chrystus-
światło roztacza swój blask wszędzie.  






