
   The Feast of the Baptism of the Lord – Jan. 10, 2016 

From Fr. Zbigniew   

The mystery of Christ’s Baptism in the Jordan by John Baptist, the Jesus’ Precursor, proposes the 

contemplation of an already adult Jesus. This mystery is infinitely linked to the Solemnities of the 

Lord’s birth and the Epiphany that we have just celebrated, as in some ways it takes up and 

represents their significance to us. 

At Christmas we have contemplated the human birth of the Word incarnate by the Virgin Mary. In 

the 4th century, the Fathers of the Church deepened the understanding of the faith with regard to 

the Christmas mystery in the light of Jesus’ Humanity that he had assumed from His mother.  In 

the mystery of the Epiphany, we then meditated on Christ’s manifestation to all nations that was 

represented by the Magi, the wise men from the East, who came to adore the Child. 

Now, in the mystery of Christ’s Baptism in the Jordan River, we again encounter and represent the 

truth of the Lord’s incarnation and His manifestation as the Christ. Jesus’ Baptism is in fact His 

definitive manifestation as the Messiah or Christ to Israel, and as the Son of the Father to the entire 

world. Here we find the dimension of the Epiphany which was His manifestation to all nations. 

The Father’s voice from heaven shows that Jesus of Nazareth is the eternal Son and the descent of 

the Holy Spirit in the form of a dove shows the Trinitarian nature of the Christian God. The true 

and unique God, Father, Son, and Holy Spirit, shows Himself in Christ, through Him, with Him 

and in Him. 

In Israel at 30 years of age, one reached full maturity and therefore could become a master. Jesus 

came of age and the Spirit, descending and remaining on Him, definitively consecrated His whole 

being as the Christ.  

The same Spirit, that descended on the water of the River Jordan were over the waters during the 

first creation (Gen 1:2). Therefore, the Baptism in the Jordan presents yet another truth: that Jesus 

has started a new creation. He is the second man (1 Cor 15:47) or the last Adam (1 Cor 15:45), 

that comes to repair the first Adam’s guilt. 

Christmas Show – Jasełka will be performed by Children from the Polish School next Sunday, 

January 17th in the Parish Hall after 10:30 AM Mass. 

 

20/20 Club Winner Jan. 10, 2016:  John Bonsiewich 

Collection from Sunday January 2/3, 2016: $ 1,537.  January 1st: $ 749. Special thanks to those 

who make up for the weeks they are unable to attend Mass. 

Please pray for the health: Bette Kuretich, Krystyna Kalwa, Barbara Tyburska, Jeffrey Leonard, 

Gloria Bednar, and Grace Mudrock.          

 

 

            Please remember our parish in your will. 

            Please remember our parish in your will. 

 

 

 



               Święto Chrztu Pańskiego  - 10 stycznia, 2016 

Od Ks. Zbigniewa    

W niedzielę 10 stycznia, Kościół katolicki obchodzi w liturgii święto Chrztu Pańskiego. Chrzest Jezusa 

kończy okres Jeo ukrytego życia w domu w Nazarecie i zapowiada zarazem publiczną działalność, tzn. 

obchodzenie miast i wiosek, by głosić ludowi Królestwo Boże. Liturgicznie  w tym dniu kończy się okres 

Bożego Narodzenia, chociaż w Polsce kolędy spiewa się tradycyjnie aż do 2 lutego. 

Posoborowa reforma kalendarza liturgicznego w 1969 r określiła obchodzenie Chrztu Pańskiego w niedzielę 

przypadająca po 6 stycznia.  Teksty modlitw związane ze świętem Chrztu Pańskiego podkreślają związek 

tego święta z uroczystością Objawienia Pańskiego. Chrystus już jako dorosły, 30-letni mężczyzna, 

przychodzi nad brzeg Jordanu, by z rąk Jana Chrzciciela, swojego poprzednika, przyjąć chrzest. Chociaż 

Jezus nie miał żadnego grzechu, to jednak  przez przyjęcie chrztu przybliżył się do grzesznych ludzi. W 

dniu chrztu Jezus został przedstawiony przez swojego Ojca jako Syn posłany dla dokonania dzieła 

zbawienia. Misję Chrystusa potwierdza swym świadectwem Bóg Ojciec. Zamknięte przez grzech Adama 

niebiosa otwierają się, na Jezusa zstępuje Duch Święty. Z nieba daje się słyszeć jednoznaczny głos: “Tyś 

jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. Mówią o tym dzisiejsze czytania Słowa Bożego. 

Prorok Izajasz najpierw zapowiada przyjście wybranego Sługi Pańskiego, na którego spocznie Duch Boży 

przynoszący narodom Prawo miłości, jako światło i znak przymierza Boga z ludźmi. Na modlącego się 

Jezusa w momencie przyjęcia chrztu z rąk Jana zstępuje Duch Święty i odzywa się głos Ojca zapewniający 

o Jego wybraniu. 

Kolęda: Wizyta duszpasterska, wspólna modlitwa i pobłogosławienie domu    

Po Bożym Narodzeniu i po Nowym Roku rozpoczyna się czas wizyt duszpasterskich w naszych domach, 

czyli tak zwanej kolędy. Na drzwiach domów piszemy poświęconą kredą „C+M+B” i datę roku. 

Tradycyjnie litery te oznaczały pierwsze imiona trzech króli. Oznaczają one także skrót od łacińskiego: 

Christus Mansionem Benedicat (lub polskiego: Chrystus Mieszkanie Błogosławi).                                                  

Ci, którzy chcą zaprosić księdza po kolędzie, mogą się wpisać do kalendarza.  

Jasełka będą wykonane przez dzieci z Polskiej Szkoły w następną niedzielę w Sali parafialnej po Mszy 

Świętej o 10:30. 

Wygrana Klubu 20/20 – 10 Stycznia, 2016: John Bonsiewich 

Taca z niedzieli 2/3 stycznia 2016: $ 1,537; 1 stycznia - $ 749.   Serdecznie dziękujemy za hojnosć. 

Mass Schedule:                                                                                                                                                                           
Sat.     Jan. 9th   5:00 P.M.  Special Intention 

Sun.    Jan.10th  9:00 AM + William Pyontek, req. Janet Kalwa & Helen Pyontek 

10:30 A.M.:  + Kazimiera Rutkowska, zam. Monika & Steve DeMyer  

Mon. Jan. 11th  No Mass 

Tue.    Jan. 12th   7:30 AM   For God’s blessings for W. Family 

Wed.   Jan. 13th 7:30 A.M.  + Jan,  Stefania, Andrzej Stec 

Thu     Jan. 14th  7:30 AM  + Francis Figiel  

Fri.     Jan. 15th  7:30 AM   + Anthony & Cancetta Monti, and Anthony Monti Jr., req. Jim Monti  

Sat.     Jan. 16th   5:00 P.M. + Jim Carry, req. Wife 

Sun.    Jan.17th  9:00 AM  For Parishioners 

10:30 A.M.: + Jadwiga i Jan Marciniak,  zam. Córka z Rodziną  
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      Hall for Rent/Sala do Wynajecia 

   -  Weddings         -                Zabawy 
   -  Parties              -                Uroczystosci  


