XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 15 LISTOPAD 2015

Refren Psalmu:
Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem

Rozważania Niedzielne

Powtórne przyjście Pana
Paruzja, czyli powtórne przyjście Chrystusa w
dniach ostatecznych, pozostaje dla nas zakrytą
tajemnicą. Pierwsi chrześcijanie zastanawiali się
często, kiedy to nastąpi. W czasach nam
współczesnych wydaje się, że jesteśmy tak
zaabsorbowani naszym tu i teraz, że nie myślimy
zbyt często o paruzji. Jaka zatem postawa jest
właściwa? Ciągłe myślenie o Sądzie Ostatecznym
czy odsuwanie tego wydarzenia w czasie? Jezus
często mówił o Królestwie Bożym. O tym, że ono
jest pośród tych, którzy słuchają słowa Bożego i je
wypełniają. Starajmy się tak właśnie żyć: słuchając i
wypełniając to, co daje nam Pan. Wtedy paruzja nie
będzie dla nas dramatem, ale stanie się spotkaniem
z kochającym Bogiem.
Panie, modlę się za tych, którzy z lękiem patrzą w
Twoim kierunku i trudno jest im uwierzyć w Twoją
miłość. Uzdrów ich zranione serca i wlej w nie Twój
wiekuisty pokój.

Your gift to God and our Parish
November 9, 2015
Sunday Offerings:
Jubilee Offertory:

$ 3, 285
$ 2, 890

Heartfelt thank you for your generous support
of the Church.
God bless! Bóg zapłać!

Wdzięczni za Jubileusz 100-lecia
8 listopada nasza parafia świętowała wspaniały
swój Jubileusz 100-lecia jej istnienia. Do tej
uroczystości przygotowywaliśmy się juz od
dłuższego czasu. Przygotowywaliśmy nasze
serca i umysły na ten wspaniały dzień.
Wykonaliśmy
wiele
ważnych
prac
renowacyjnych w naszej świątyni, jak i w jej
otoczeniu. Za to wszystko dziękowaliśmy Panu
Bogu, a Mszy Św. Dziękczynnej przewodniczył
Ks Kardynał Thomas Collins, z udziałem licznej
grupy zaproszonych księży, a wśród nich
dwóch byłych proboszczów. Należy zaznaczyć
że nasi parafianie gremialnie uczestniczyli w
tym wzniosłym świętowaniu, dając świadectwo
wielkiego przywiązania do swojego kościoła, do
Boga i Jego Matki Najświętszej. Na tę wspaniałą
uroczystość, wzbogaconą występem chóru
„Novi Singers” i chóru parafialnego, również
przybyło – obok zaproszonych gości – niemało
wiernych, którzy kiedyś należeli do tej parafii.
Niech wyśpiewane „Te Deum” zostanie przyjęte
przez Dobrego Ojca w Niebie, a Matka Boża,
nasza patronka, opiekuje się dalej naszą parafią.

OGŁOSZENIA
Z naszej rodziny parafialnej odeszła do niebieskiej
ojczyzny s+p Barbara Jedwabska. Wieczny
odpoczynek racz jej dać, Panie!

8 grudnia rozpoczyna się Jubileuszowy Rok
Miłosierdzia. Z tej okazji wszyscy wierni będą mogli
uzyskać odpust zupełny w okresie do 20 listopada,
2016 roku. W Archidiecezji Toronto zostały
wyznaczone Jubileuszowe Świątynie, a więcej
informacji będzie zamieszczonych na stronie
internetowej Archidiecezji.

XXXIII SUNDAY IN ORDINARY TIME, NOVEMBER 15, 2015

Psalm Refrain:
Protect me, O God, for in you I take refuge.

Reflection .....
This Sunday is the second to last Sunday of our
liturgical year. As we approach the end of the Church
year, our Gospel invites us to consider Jesus'
predictions and teaching about the end of the world. In
the context of Mark's Gospel, Jesus' words about this
are spoken to his disciples as he prepares them for his
passion and death.
Before we consider Jesus' words, it is important to
note the political backdrop against which many think
Mark's Gospel was written. Most scholars concur that
Mark wrote his Gospel for Christians living in or near
Rome about 30 to 40 years after the death of Jesus.
This was a time of political turmoil in Rome. Some
Christians experienced persecution by the Romans
during the reign of the emperor Nero (about 64 A.D.).
Jewish revolutionaries rebelled against the Romans,
which led the Romans to destroy the Temple in
Jerusalem in 70 A.D. In this time of political turmoil
and persecution, many in Mark's community might
have wondered if the end times predicted by Jesus
were in fact quite near.
Last Sunday we heard Jesus' observation about the
contributions being made to the temple treasury and
the example of sacrificial giving that he saw in the poor
widow's offering. If we had been reading Mark's
Gospel continuously, we would have heard Jesus
predict the destruction of the Temple, his teaching
about the costs of discipleship, and the woes that will
accompany the end times. Finally, we would have
heard Jesus instruct his disciples about the need for
watchfulness so that they will not be caught
unprepared for this final day of judgment.
In today's Gospel, Jesus continues this teaching by
offering his disciples signs to look for that will indicate
that the coming of the Son of Man is near. His words
and images draw upon Old Testament imagery,
especially images found in the Book of Daniel. Next,
Jesus offers the lesson of the fig tree, a parable that
teaches that if one knows how to read the signs, one
can be prepared for the end times. Jesus also
teaches, however, that no one knows when the end
time will come, except the Father. In the verses that
follow this reading in Mark's Gospel, Jesus continues
to warn his disciples to be on watch for this end time.
Jesus' words are not spoken to frighten his disciples,
nor should they frighten us. Rather, they are offered to
prepare us for the changes we will experience during
our lifetimes and at the end times. Our consolation and
hope is found in the lasting nature of Jesus' words and
God's never-ending love for us.

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc
listopad:

„Za † Kapłanów i Siostry Zakonne którzy
posługiwali w naszej parafii”




















Sunday, November 15, 2015
9:00 am
For † Tatiana Sousa and Joshoua Ferierra and for
the speedy recovery of all other children – From Anna
11:00 am
Za † Barbarę Malinowską – Od syna
Za † Bronisławę i Kazimierza Szmitko – Od syna
Edwarda z rodziną
O błogoslawieństwo Boże i dalsze łaski dla Cezarego
i Alicji w 5 rocznicę ich ślubu
Za † Józefa Witiuk – Od szwagra Jana
Grzesiowskiego z rodziną
Wednesday, November 18, 2015
7:00 pm
Za † Marię Machnicką w 5 rocznicę jej śmierci – Od
córki
Friday, November 20, 2015
7:00 pm
Dziękczynna za otrzymane łaski i zdrowie dla
Władysławy Wójcik, z prośba o dalszą opiekę Matki
Bożej
Saturday, November 21, 2015
9:00 am
Za zmarłych poleconych w wypominkach
Sunday, November 22, 2015
9:00 am
For the repose of the soul of Michele Mazzulla
11:00 am
Za † Helenę i Władysława Wilk – Od córki z rodziną
Dziękczynna w 42-gą rocznicę ślubu Teresy i
Edwarda, z prośba o Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej na dalsze lata życia małżeńskiego i
rodzinnego
Za † Józefa Witiuk

