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Rਤਢਲ਼ਮਸ Oਥਥਨਢਤ Hਮਲ
Daily from:
9:00 AM to 12:00 PM
1:00 PM to 4:00PM,
7:00 PM to 8:00 PM

Sඉගඝකඌඉඡඛ ඉඖඌ Sඝඖඌඉඡඛ ඊඡ ඉඑඖගඕඍඖග ඖඔඡ.
Emergencies any time.
SCHEDULE OF MASSES
WEEKDAYS- 7:00 AM (po polsku/ Polish),
12:10 PM (English)
SUNDAYS - 8:00 AM, 11:00 AM & 6:30 PM
(po polsku/ Polish) 9:30 AM (English)
SATURDAY - 7:00 AM (po polsku/Polish/)
HOLY DAYS: 12:10 PM (English)
7:00 AM, 10:30 AM - 7:00 PM(po polsku/
Polish)
CONFESSIONS: SPOWIEDŹ
Sundays in English at 9:15 AM OR BY
PERSONAL APPOINTMENT WITH A PRIEST
ONLY
SUNDAYS - before Polish Masses
DEVOTIONS/NABOŻEŃSTWA
TUESDAYS/WTORKI to Our Lady of
Czestochowa - 7:00 AM.
WEDNESDAY to St. Jude at 12:10 PM.
BAPTISM
Administered in English and in Polish
languages. Must make arrangements in
person a few weeks before.
Baptism is administered only twice a
month.
1. Polish Baptism is every second
Sunday of month.
2. English every 4th Sunday.
MARRIAGES
By personal appointment Only - at least
6 months in advance. No telephone
arrangements - Pre-Cana or private class
required.
MEMBERSHIP
Every family should be properly
registered. If you move, please notify us
if you wish to belong to our parish or
elsewhere. Parish dues: $25.00 annually.

OG OSZENIA PARAFIALNE 8 STYCZNIA
RAPORT FINANSOWY
Obecnych 1 stycznia….…...…….….245
Na tacę zebrano:….………….$2,197.96
Średnia na osobę:.………........$8.97
Dotychczas zebrano……..$45,043.52
2 kolekta:………………………..…….$433.00

2023
Na ofiarę - dar dla naszego kościoła, złożono
$9,890.00 Dziękujemy.
Dziękujemy za ofiary ($2,532.00) złożone na kwiaty
do dekoracji naszego kościoła na święta Bożego
Narodzenia.

angielskim. Rodzice i chrzestni powinni być
praktykującymi katolikami. Jeśli rodzice
chrzestni nie należą do naszej
parafii, powinni
przedstawić zaświadczenia od swojego księdza
proboszcza o przynależności do parafii i
stwierdzające, że mogą być chrzestnymi.

CHRZEST DZIECKA W NASZEJ PARAFII POWINIEN BY
UZGODNIONY PODCZAS ROZMOWY Z KT RYM Z KSI Y. NIE ZAMAWIA SI CHRZTU TELEFONICZNIE.
SPOTKANIA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW
ODBYWAJĄ SIĘ W CZWARTKI O GODZINIE
7:00 WIECZOREM W SALI POD PLEBANIĄ.
Proszę nie zapominać o osobach, które
zamieszczają ogłoszenia o swoich biznesach w
biuletynie parafialnym. Mamy jeszcze miejsca dla
nowych sponsorów.

Składamy podziękowanie wszystkim tym,
którzy dekorowali kościół na Boże Narodzenie.
Bóg zapłać
LIGA KATOLICKA przy parafii Matki Boskiej
Częstochowskiej
pragnie
podziękować
wszystkim którzy wzięli czynny udział w
świątecznym kiermaszu ciast i pierogów w dniu
18 grudnia 20212roku. Dochód z kiermaszu
wynosi $1,092.00 który przekazano na
potrzeby parafii. Bóg Zapłać.

$30,615.00

K+M+B 2023 Według polskiego zwyczaju i
tradycji, po świętach Bożego Narodzenia od 2
stycznia rozpoczynamy wizytę duszpasterską
w domach parafian – kolędę. Wszystkich, którzy chcą by ksiądz ich odwiedził prosimy o wypełnienie formularza i podanie go do kancelarii
parafialnej lub włożenie do koszyka z kolektą.

Narzeczeni,
którzy
planują
zawrzeć
małżeństwo w naszej parafii powinni zgłosić
się do któregoś z księży 6 miesięcy przed
planowaną datą ślubu. Taki czas jestwymagany
przez kurię biskupią w Diecezji Brooklyn.
Ponadto jedno z narzeczonych powinno być
zarejestrowanym parafianinem, czyli należeć
do naszej parafii.
Przypominamy, że chrzty dzieci odbywają się w
każdą drugą niedzielę miesiąca podczas Mszy
Świętej o godzinie 11:00 rano w języku polskim
oraz w każdą czwartą niedzielę miesiąca po Mszy
Świętej o godzinie 11:00 rano w języku

ZESPˈ˴ WOKALNO MUZYCZNY
„TOTUS TUUS II”
POSZUKUJE NOWYCH MUZYKˈW.
KONTAKT Z
MIROS˴AWEM WYSOCKIM
TEL: (917) 539-7140.

1/01/2023 Attendance:….........................349
January 1, 2023 Collection:……………..…...….......$3,423.96
SATURDAY DECEMBER 7TH
7:00 am

SOBOTA, 7 GRUDNIA

O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla John
Niedzielski.

SUNDAY, JANUARY 8TH

Niedziela, 8 STYCZNIA

8:00 am

Grażyna Kotowska Od: Rodziny Siek.

9:30 am

Kazimierz Kardasz From: Komorniak Family.

11:00 am Romuald Buraczewski Od: Córki z Rodziną.
6:30pm Marilyn Swatuck.
MONDAY, JANUARY 9TH
7:00 am

PONIEDZIA EK, 9 STYCZNIA

O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla John
Niedzielski.

Santina Degaetano From: Thomas Crimi.
TUESDAY, JANUARY 10TH
WTOREK, 10 STYCZNIA
12:10 pm
7:00 am
12:10 pm

Mirosław Sienkiewicz Od: Heleny Zawady.
Marilyn Swatuck.

WEDNESDAY JANUARY 11TH
8

7:00 am
12:10 pm

Marilyn Swatuck.
Action of Grace for Patrick Noel.

THURSDAY, JANUARY 12TH
7:00 am

12:10 pm

12:10 pm

Marilyn Swatuck.

Marilyn Swatuck.

9:30 am

SOBOTA, 14 GRUDNIA

Marilyn Swatuck.

SUNDAY, JANUARY 15TH

8:00 am

PI TEK, 13 GRUDNIA

Kazimierz Smolen Od: Córki.

SATURDAY JANUARY 14TH
7:00 am

CZWARTEK, 12 STYCZNIA

Szymon Od: Heleny Zawady.

Friday, JANUARY 13th
7:00 am

RODA, 11 STYCZNIA

Niedziela, 15 STYCZNIA

Witold Bujnowski.
Gertrude Zdrojeski From: Catholic League.

11:00 am W rocznicę ślubu Józefa i Bozeny Kopec
Od: Matki.
6:30 pm

Jarosław, Olga i Bronisław Gontowicz
Od: Braci i Synów.

per capita: ……………………………………………………….............................$9.81
Total collection to 1/01/2023……….……....….$38,129.60
2nd collection:
Religious Retirement………….………….…………………$811.00

We would like to thank all of you for the generous
Christmas gift donation to our Church. The total
collected was $9,890.00.
We thank you all for donations ($2,532.00) made for
the flowers to decorate the Altar and Manger for
Christmas. Bóg zapłać
We wish to thank the all those who helped decorating
our Church and Altar so beautifully. Bóg zapłać!

K+M+B As is our tradition, our parish priests will
be visiting those of our parish families’ who would
like to have their homes blessed for the New Year
of 2023(kolenda). The blessing will begin on January 2nd. Forms for this purpose are available at
the doors of the Church, for those who did not
receive the Christmas bulletin. Please return
them to the Rectory Office or drop them in the
collection. If you do not hear from the Rectory
Office to confirm the visit, please call to verify
appointment.
THE CATHOLIC LEAGUE of Our Lady of Czestochowa
would like to thank everyone who took an active part in
the Christmas cake and pierogi sale on December 18.
The income from the sale was $1,092.00 which was
donated to the needs of the parish. Bóg Zapłać!
The Epiphany of the Lord
The Star of Bethlehem
Almost every year at Christmastime, you can find
a newspaper article or TV documentary about the star of
Bethlehem. Astronomers give various theories about
whether the magi saw a supernova, or a comet, or a
conjunction of two or more planets. But for us, the star
has a deeper meaning.
In Matthew’s Gospel, light is used as a symbol of
the good news of Jesus coming into the world. That’s why
verse 9 of the Gospel has the image of the star preceding
the wise men and stopping over the house where Jesus
was. By following the star, they become followers of
Christ. So what do the magi show us about following
Jesus? First, they take the initiative. They saw the star,
figured out what it meant, and made their journey. As
followers of Jesus, we can look for what needs to be done
(in our family, parish, or community) and do it.
Second, they expressed their faith in Jesus by the
gifts they brought: gold—a gift for a king, who is worthy to
be followed; frankincense—Jesus is worthy to be
worshiped as Son of God; and myrrh—Jesus becomes
king by dying for us all. We can express our faith in many
ways. We can volunteer to help the poor, the elderly, or
the disabled. We can teach our children how to pray and
tell them about all that God has done for us.
Third, they were not afraid to take risks for Jesus.
How often do we take risks for the Lord, by openly
speaking about our faith, or giving God credit for the good
that we do? Let the star of Bethlehem remind us that
Jesus is the star of our lives.

ALL SHARE IN THE PROMISE
Picture a nativity scene in your mind’s eye. The scene
likely includes figures arriving on camels, some elaborately
dressed, with jeweled boxes containing precious gifts.
These magi arrived from distant lands to pay homage to the
Christ Child. We know little about the magi, but we do
know that these visitors were not Jews. They represent people of all nations who will be drawn to the Lord. “Nations
shall walk by your light, and kings by your shining radiance.” The Good News of Jesus cannot be limited to one
people; all share in the promise of God’s mercy through our
Lord Jesus Christ.
CATHOLIC PRAYER CORNER
Prayer at the Manger: With the Magi
Let your light shine on us, O God,
as the star showed the way
to those who searched for Christ.
Fill us with wisdom;
help us walk in your ways,
now and forever. Amen.
The group “TOTUS TUUS II” Which play at the
6:30 pm Sunday Mass wants to widen its body of
talent and is seeking new MUSICIANS & VOCALISTS.
Please call (917) 539 - 7140 or contact Mr. Mirosław
Wysocki after the 6:30 pm Mass.
PLEASE NOTE: all couples who are planning to be
married in our Parish Church must come to the Rectory at least 6 months in advance to set the date.
The six months requirement is from the bishop's office and is excused only with great difficulty(If it is
excused at all). Likewise, at one of the two people
who will be married must be a registered parishioner.






























Monday: |JUTRZENKA under the rectory at 5:00 p.m.
Thursday |AA - under the rectory at 7:00 p.m.

FOR THE MONTH OF JANUARY
Bread & Wine:

W SWIETEJ PAMIECI
OD:

Altar Candles:

Sanctuary Lamp:

BRATA Z RODZINA

IN MEMORY OF THE

W SWIETEJ PAMIECI

OD :
ALTAR FLOWERS:

W SWIETEJ PAMIECI

OD: RODZINY
OUTDOOR GROTTO LAMP:
IN MEMORY OF




Edward Wawrynek - January 3, 2023
Brian N. Miluszuski - December 20, 2022
PLEASE REMEMBER our sick and confined friends and
Parishioners:, Dorothea Fedoryszyn, Kazimierz Siudy.
Please keep them in your prayers.
BAPTISMS - Those who wish to have a child baptized,
need to speak to one of the priests (in person - NO
PHONE ARRANGEMENTS) and confirm the appropriate Sunday (2nd Sunday in Polish at the 11:00 am
Mass or 4th Sunday in English after the 11:00 am
Mass.) Parents should be practicing Catholics as
should the godparents. If the Godparents are not
from our Parish they must have a note from their
parish confirming that they are practicing Catholics.
(One of the godparents may be a non-Catholic Christian but he or she must be validly baptized and faithful in his or her own communion.
PARISH DUES: we are accepting dues for 2020 and
updating the membership booklets. Parish dues are
$25.00 per year for an individual or family. NEW PARISHIONERS ARE ALWAYS WELCOME.
PLEASE NOTE: WE ENCOURGE YOU TO NOTIFY
THE PARISH WHEN ONE OF OUR PARISHIONERS
HAS BEEN HOSPITALIZED AND WOULD LIKE A
PRIEST TO VISIT THEM. PLEASE CONTACT THE
RECTORY TO INFORM US.

Czytania liturgiczne na 8 stycznia 2023;
Rok A, I
1. Czytanie ((Iz 42, 1-4. 6-7))

2. Czytanie (Dz 10, 34-38)

Chrystus Sługą, w którym Bóg ma upodobanie

Jezus został namaszczony Duchem Świętym

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Czytanie z Dziejów Apostolskich

To mówi Pan:
«Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany
mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że
duch mój na Nim spoczął; on przyniesie narodom
Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da
słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny
nadłamanej, nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. On
rzeczywiście przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani
nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego
pouczenia wyczekują wyspy.
Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i
ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla
ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy
niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców,
z więzienia tych, co mieszkają w ciemności».

Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w
Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie:
«Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu
na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten,
kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe
słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez
Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich.
Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od
Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę
Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił duchem
Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim,
przeszedł on, dobrze czyniąc i uzdrawiając
wszystkich, którzy byli pod władzą diabła».

Aklamacja (Por. Mk 9, 7)
Alleluja, alleluja, alleluja

Psalm (Ps 29 (28), 1b-2. 3ac-4. 3b i 9b-10
(R.: por. 11b))

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos ojca:
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie».

Pan ześle pokój swojemu ludowi

Alleluja, alleluja, alleluja

Oddajcie Panu, synowie Boży, *
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę Jego imienia, *
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.
Pan ześle pokój swojemu ludowi
Ponad wodami głos Pański, *
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny, *
głos Pana pełen dostojeństwa.
Pan ześle pokój swojemu ludowi
Zagrzmiał Bóg majestatu: *
a w Jego świątyni wszyscy mówią: «Chwała!»
Pan zasiadł nad potopem, *
Pan jako Król zasiada na wieki.
Pan ześle pokój swojemu ludowi

Ewangelia (Mt 3, 13-17)
Chrzest Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby
przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał
Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a
Ty przychodzisz do mnie?»
Jezus mu odpowiedział: «Ustąp teraz, bo tak godzi
się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe».
Wtedy Mu ustąpił.
A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł
z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i
ujrzał ducha Bożego zstępującego jak gołębica i
przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba
mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym
mam upodobanie»..

