II SUNDAY IN ORDINARY TIME ( CYCLE B )
II NIEDZIELA ZWYKŁA ( CYKL B )
JANUARY 15, 2006 - STYCZEŃ
11:00AM – Natalia, Renata Nowak
MASS INTENTIONS
Monday – January 16 - Poniedziałek

Robert Cieplechowicz
7:00PM – Kerry & Jenna Matthyssen

8:00AM – For health and blessings for Mary
Kearns

THOUGHTS FOR TODAY….

Tuesday – January 17 – Wtorek
8: 00PM – For health of Robert Burton ( success
of
radiation ) – ( Jo-Ann Burton-Couto )

Wednesday – January 18 – Środa
7:00PM – Z podziękowaniem za szczęśliwą
operację
i o dalsze błogosławieństwo ( matka )

Thursday – January 19 – Czwartek
8:00AM – For health of Helena Bartosik ( family )

Friday – January 20 – Piątek
7:00 PM +Marianna Jesionkowska ( rodz.
Koziołek )

Saturday - January 21 – Sobota
8:00AM - For health and blessings for children
and
their families ( Mary Kearns )
5:00 PM - For all Parishioners

God’s word to us asks us to question
ourselves about our relationship with God. Is it
dynamic one of call and response? Is it an
ongoing process? An ever more generous
response should be the result of counsel and
constant prayer.
------------------------------------------------------------EXPOSITION AND ADORATION OF THE BLESSED
SACRAMENT in our church:
EVERY TUESDAY at 7:00pm.( with Rosary,
Novena, Chaplet ). MASS at 8:00pm.
EVERY FRIDAY at 6:00pm. – followed by
Mass at 7:00pm.
DIVINE MERCY DEVOTION on Friday, Jan. 20, 2006
stars at 5:30pm.
HOLY MASS in the Chapel at the Hospital will be
celebrated every Thursday at 3:00PM.

WYSTAWIENIE I ADORACJA NAJŚW.
SAKRAMENTU w naszym kościele są w

CURSILLO IN 2006 will be held at the Blessed
Sacrament Church in Chatham in two groups:
Men’s weekend -January 26-29, 2006
Women’s weekend - February 9-12, 2006
For more informations call: B. W. Debicki, tel.
683-2062

nastepujące dni:
- WE WTORKI : od godz. 7:00 ( różaniec Koronka
do Miłosierdzia Bożego, Nowenna
do M.B. Zwycięskiej i Msza św. o
godz. 8:00 wieczór ).
- W PIĄTKI : od godz. 6:00 do 7:00 wieczór .

Sunday – January 22 - Niedziela

PARISHIONERS, if you need a “Receipt for Income
Tax Purposes” for your donations given to Our Lady of
Victory Parish in 2005, please fill out a special Form and
return it to the priest not later than January 31, 2006.
Receipts will be printed out sometime in February 2006.

9:30AM + Teresa Tkaczewska ( rodz. Sołtys )
11:00AM – Dziękczynna do M.B. Zwycięskiej za
ocalenie naszej parafii ( K.Garbacka )
7:00PM -

PARTICIPATION IN FEDERAL ELECTION
Bishop Fabbro reminds us to vote for people who
respect family life, marriage, support life from the
conception to natural death, social justice, etc.
REGISTRATION FOR KINDERGARTEN 200

MINISTRY OF THE WORD – LEKTORZY:
JANUARY 21/22, 2006
5:00PM – N. Gagnon
9:30AM – T. Wolanski

Również działanie Boga w życi
naszym wydaje się wielką zagadką. Z jednej strony wiemy,
że przeznaczeni jesteśmy do
życia wiecznego, że na ziemi
jesteśmy tylko przechodniami,
z drugiej strony, jakże często w
gmatwaninie ziemskich spraw,
nie widzimy sensu naszych wysiłków, borykań i
niepo- wodzeń. Ogarnia nas wtedy pokusa buntu,
zniechęce- nia i niewiary.
Dzisiejsze czytania mszalne chcą nas
zapewnić, że chociaż często nie rozumiemy
Bożych zamiarów wobec nas, Bóg każdemu
człowiekowi wyznacza pewne zadania w życiu,
każdego wzywa do siebie i jest blisko nas. My
musimy Mu tylko zaufać i pójść za Nim tam,gdzie
On chce nas mieć. Tak postąpił Samuel, mówiąc:
„Oto jestem”; tak postąpili pierwsi uczniowie
Jezusa w dzisiejszej Ewangelii, gdy ich wzywał:
„Pójdż za mną”. – Bóg nagradza wspaniałomyślność tych, którzy z zaufaniem Jemu się oddają
i gotowi są pełnić Jego wolę.
-----------------------------------------------

Will take place in all Catholic schools in ChathamKen
From Monday, Jan.30 to Wednesday, Feb. 1, 2006.

ROZWAŻANIE LITURGICZNE.
Życie człowieka jest zgadką.

PIERWSZA KOMUNIA ŚW. w naszej
para-fii? – Jeżeli dzieci z naszej parafii
uczęszczają do II klasy, proszę Rodziców, aby
poinformowali mnie, czy chcą, aby te dzieci
przystąpiły do I Komunii św. w naszym kościele.

ZŁOTY JUBILEUSZ PARAFII

obchodzić
będziemy w kwietniu 2007 roku. Trzeba
rozpocząć już stopniowo przygotowania do tej
uroczystości.Dla- tego zapraszam dzisiaj na
spotkanie informacyjne całą Radę Parafialną,
przedstawicielki
Towarzystwa
Ołtarza
i
przedstawicieli KlubuPolsko-Kanadyjskiego – do
sali parafialnej, bezpośrednio po Mszy św. o godz.
11:00. Więcej informacj
podanych będzie
Parafianom po tym wstępnym spotkaniu .

POKWITOWANIA DO PODATKU za ofiar
złożone przez Parafian w 2005 roku, wydrukowane
zostaną koło połowy lutego br. tylko dla tych Parafian, którzy będą je potrzebowali do rocznego rozliczenia podatkowego z rządem federalnym. Proszę
wy-pełnić specjalny formularz z zapotrzebowaniem
na takie pokwitowanie i oddać go do parafii
najpóżniej do końca stycznia br.

MOC SERDECZNYCH PODZIĘKOWAŃ
wyrażamy:
- Panstwu Pająk za przgotowanie obfitej i dobrej
kolacji na nasz Opłatek Parafialny, Paniom z
Towarzystwa Ołtarza, Kolektorom i wszystkim innym
osobom za pomoc.Dziękujemy za nagrody
loteryjn
- Paniom i Panom za rozebranie dekoracji
świąteczne

USHER’S CAPTAINS – KOLEKTORZY
JANUARY 21/22, 2006
5:00pm. - P. Richie
9:30am. - L. Lucier
11:00am. – D. Cylwa - M. Cyganik
7:00p.m. - Z. Golas
SUNDAY’S COLLECTION

PRZZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA rozpocznie się od pierwszej niedzieli
lutego.
Bierzmowanie będzie w niedzielę 19 marca br.
ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE będę
kontyuował w wolnych chwilach u tych Parafian,
których jeszcze nie odwiedziłem. Będę umawiał się
wcześniej telefonicznie.

Sunday Collectio n

- $ 1,5 5 8 . 1 5

Building Fund
- $
132. 0 0
Initial Offering
- $
65.0 0
Special Donati on
- $
500. 0 0
GOD BLESS YOU - BÓG ZAP£AĆ !

