
 Second Sunday in Ordinary Time /A/ - January 16, 2017 
 

Testimony of John the Baptist 

 

Testimony is declaration of truth or fact (Law); evidence given by a witness, especially orally in 

court under oath or affirmation.  

In the prologue to John's gospel, we were introduced to John the Baptist. He confessed he was not 

the Christ.  John's testimony is a powerful one for all Christians. Jesus would later describe the 

testimony of John the Baptism, as the one who bore witness to the truth. He was the burning and 

shining light. If we are willing to accept the testimony of John the Baptist and obey the Son of 

God, eternal life can be ours! “Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever disobeys 

the Son will not see life, but the wrath of God remains upon him.” (Jn 3:36).   

 

Our Parish Carnival Dance:  February 11, 2017.  Last year, 2016, eight new families registered 

for our Parish. One of them has noticed that our Sundays’ collections, including Christmas, are 

very low.  That family recently suggested that we organize a Parish dance to know each other as 

parishioners, and to support our parish financially.  I accept that good idea (Fr. Z). Therefore, on 

behalf of them and myself, I cordially invite all of our parishioners, the parents from our Polish 

School, and other acquaintances or friends.  Our Parish will provide, for the scheduled dance, a 

delicious dinner with appetizer and dessert, and good music.  The price for person is $60 dollars. 

The proceeds from the dance will be used exclusively for our Parish needs.  By February 5, 2017 

we need to know how many people will participate. Registration begins today.   

 

Collections: Christmas $ 3,295.00   January 7/8:  $ 1,493.00   Diocesan Assessment:  S 330.00. 

Thank you for your generosity.  

 

20/20 Winner:  Jan. 15: Zbigniew Przybyło                                                                                                                                                                   

 

Please Pray for the health of the sick: Bette Kuertich, Gloria Bednar, Kristyn Kalwa, Barbara 

Tyburska, Jeffrey Leonard, Grace Mudrock, Barbara Giordano, and Zofia Gozdalska. 

 

Mass Schedule: 

Sat Jan 14th 5:00 PM + Francis Figiel 

Sun Jan 15th 9:00 AM For Parishioners’’ 

10:30 AM Boże błogoslawieństwo dla Rodziny Lewanowski 

Mon Jan 16th No Mass 

Tues Jan 17th 7:30 AM + 50th Anniversary Beatrice Ogledzinski, req Peg Bufano 

Wed Jan 18th 7:30 AM + May & Ray Cerchione & + Ann & Joseph Kuchta 

Thurs Jan 19th 7:30 AM Special Intention 

Fri Jan 20th 7:30 AM + Mary Crestillo 

Sat Jan 21st 5:00PM + Sophie Trosko, req. Sosnowski Family 

Sun Jan 22nd 9:00 AM + Cecelia Manocchio, req Judy Beltran                                                                                                                                                                                                                  

10:30 AM Stanisław Białowąs,  zam. Rodzina Morawski i Rajchel  
 

http://biblia.com/bible/nkjv/Jn%203.36


    Druga Niedziela Zwykła – 15 Stycznia 2017 
 

Świadectwo Jana Chrzciciela   

Jan Chrzciciel nie waha się nazwać Jezusa „Barankiem Bożym”. Mogło to dziwić i szokować 

słuchających. Dawało do zrozumienia, że oczekiwany Mesjasz jest podobny do paschalnego 

baranka prowadzonego na zabicie.  Dzięki swej duchowej wrażliwości Jan rozpoznaje i uznaje w 

Jezusie Mesjasza. Duchowa wrażliwość Jana jest owocem jego bliskości z Bogiem.  Jezus 

powiedział o Janie Chrzcicielu, że dał on świadectwo prawdzie (J 3:33).   

Co znaczy słowo "świadectwo"? Prawnicy mówią: to oświadczenie stwierdzające, że jakaś rzecz 

jest prawdziwa. W tym znaczeniu możemy powiedzieć, że cała nasza wiedza (z wyjątkiem tego, 

co sprawdziliśmy sami) opiera się na świadectwie innych ludzi. Tak jest z nauką i historią. W 

znaczeniu interesującym nas aktualnie świadectwo jest przekazaniem orędzia chrześcijańskiego. 

Ten przekaz dokonuje się np. przez słowo, przez czyny, przez codzienne życie, przez ofiarę 

poniesioną w hołdzie dla prawdy, uważanej jako wartość przez nas posiadaną, jako wartość 

cenniejsza niż nasz dobrobyt, cenniejsza czasami niż nasze życie. Jest to prawda, którą wyznajemy 

z zamiarem przekazania jej innym ludziom. Jakie świadectwo w istocie może dać ten, kto nie zna 

dostatecznie Chrystusa? Lub ten, kto nie żyje Jego słowem i Jego łaską? Świadectwo nie jest 

zwykłym stwierdzeniem, zewnętrznym i umownym. Jest ono głosem wywodzącym się z sumienia, 

jest owocem życia wewnętrznego. W swej najlepszej postaci jest ono darem natchnienia jasnego i 

wymagającego, wyrastającego z głębi duszy. Świadectwo jest czynem dojrzałym i odważnym, do 

którego chrześcijanin powinien być zawsze przygotowany. 

Chrystus jest pierwszym wielkim świadkiem Boga, Słowem Bożym, Panem domagającym się, 

aby wierzono w Jego osobę, w Jego słowo, w Jego misję. Potem przychodzą apostołowie, ci 

świadkowie, którzy widzieli i słyszeli.  Świety Jan Ewangelista mówi: "Oglądaliśmy je, więc 

dajemy świadectwo". A św. Augustyn tak to komentuje: "Bóg chciał mieć ludzi za świadków". To 

właśnie powiedział Chrystus, żegnając się z apostołami: "Będziecie moimi świadkami." 

Zabawa Karnawałowa w Naszej Parafii – 11 lutego br.    W minionym roku, 2016, osiem 

nowych rodzin zapisało się do naszej Parafii.  Jedna z nich dostrzegła, że nasze niedzielne zbórki 

na tacę, również na Boże Narodzenie, są bardzo niskie.  Ta właśnie rodzina zaoferowała mi 

ostatnio, aby zorganizować zabawę taneczną, teraz w karnawale, aby poznać się wzajemnie jako 

parafianie oraz aby wesprzeć finansowo parafię przez dochód z zabawy.  Wyraziłem zgodę na tę 

dobrą propozycję (Ks. Zbigniew).  Dlatego w imieniu  tej Rodziny oraz własnym, serdecznie 

zapraszamy na tę planowaną zabawę wszystkich parafiafian, rodziców z naszej Polskiej Szkoły 

oraz znajomych i przyjaciół. Parafia nasza dostarczy na zabawę smaczny obiad z apetaizerem i 

deserem oraz dobrą muzykę.  Cena od osoby wynosi 60 dolarów.  Dochód z zabawy będzie 

przeznaczony wyłącznie na potrzeby naszej Parafii.  Za cztery tygodnie, czyli 5 lutego br., musimy 

znać liczbę uczestników pragnących wziąć udział w planowanej zabawie.  Rejestrację 

rozpoczynamy już dzisiaj.  Prosimy o zapisy. 

Taca:  Z Bożego Narodzenia: $ 3,295.00; z 7/8 stycznia br: $ 1,493.00.  Podatek na Diecezję: 

$ 330.00.  Dziękujemy za hojność.                                                                                                                       

Wygrana 20/20:  15 stycznia:  Zbigniew Przybyło  



 

 


