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Refren Psalmu:
Pan Bóg króluje, pełen majestatu
„Święci Kościoła”

Rozważania Niedzielne

Kierunkiem jest Królestwo Boże
Jezus wyjaśnił Piłatowi, że Królestwo Boże jest inne
od królestw i potęg tego świata. Tych dwóch
rzeczywistości nie powinno się ze sobą zrównywać.
Nie możemy służyć Bogu i mamonie w tym samym
zakresie. Owszem, potrzebujemy dóbr materialnych
w naszej ludzkiej egzystencji: musimy mieć co
zjeść, w co się ubrać i gdzie mieszkać. Dobrze jest,
gdy wszystko to jest estetyczne i kiedy nasz byt
materialny na tym świecie jest zapewniony na
wystarczającym poziomie. Nie możemy jednak
zatrzymać się tylko na tym. Jezus przed Piłatem
powiedział wyraźnie, że Jego królestwo nie jest z
tego świata. My jako ci, którzy wybrali Jezusa, też
powinniśmy starać się patrzeć w tym samym
kierunku
co
On.
Panie, proszę Cię o wyczucie i rozwagę w
sprawach materialnych. Tak, abym ich nie
przeceniał, a jednocześnie umiejętnie z nich
korzystał.

Your gift to God and our Parish
November 15, 2015
Sunday Offerings:
Shepherds’ Trust:

$ 1, 375
$ 775

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

Świętych Męczenników Andrzeja Dung-Lac,
Prezbitera, i Towarzyszy
24 listopada
Praca misjonarzy katolickich na ziemiach dzisiejszego
Wietnamu rozpoczęła się w XVI wieku. W następnych
wiekach wielokrotnie wybuchały okrutne prześladowania, w
czasie których ponieśli śmierć za wiarę misjonarze przybyli
z Europy i liczni Wietnamczycy. Dnia 19 czerwca 1988 roku
papież Jan Paweł II kanonizował 119 męczenników
wietnamskich, wśród nich 8 biskupów, 37 kapłanów
wietnamskich i 59 świeckich Wietnamczyków.

OGŁOSZENIA
26 listopada, po Mszy Św. o godz. 19:00 odbędzie
się spotkanie w sali parafialnej z ks. Tadeuszem
Isakowicz-Zaleskim.

Tegoroczne Rekolecje Adwentowe odbędą się w
naszej parafii od niedzieli 6 grudnia do środy 9
grudnia. Będzie je głosił ks. Łukasz Bugała CRL. Te
ćwiczenia duchowe przeżywać będziemy pod
hasłem: Jezus Chrystus – Brama Miłosierdzia!

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.

THE SOLEMNITY OF OUR LORD JESUS CHRIST, KING OF THE UNIVERSE
NOVEMBER 22, 2015

Psalm Refrain:
The Lord is king; he is robed in majesty.

Reflection .....
This Sunday is the last Sunday of the Church's liturgical
year. On this Sunday we celebrate the Solemnity of
Christ the King. Each year we set aside this Sunday to
reflect upon this title that we have given to Jesus. In
Lectionary Cycle C, we read a portion of the passion
from the Gospel of John, which is also part of the Gospel
reading proclaimed each year on Good Friday.
In John's Gospel, Pilate is shown in a more favorable
light than in the other Gospels. In today's reading, we
hear one of two dialogues between Jesus and Pilate that
are reported in John's Gospel. Pilate questions Jesus
about the charges brought against him. Caiaphas and
the high priests have charged Jesus with a political
crime, one that would require a punishment of death.
Pilate distances himself from the Jewish leaders who
accuse Jesus; he is not a Jew, and he seems to want
little to do with this Jewish affair.
In his responses to Pilate's questions, Jesus
distinguishes his kingdom from the political powers of
this world. King and kingdom may be appropriate terms
for Jesus' mission and promise, but only by analogy.
Jesus is king, but not the kind of king we imagine or
expect. He was certainly not the kind of king Pilate
feared he might be.
Jesus refers to a kingdom that does not belong to this
world. This has been mentioned earlier in John's Gospel.
Recall that in his prayer during the Last Supper
discourse (see John 17:6-18), Jesus prayed for his
disciples who are in the world but do not belong to the
world. Yet like Jesus, they are sent into the world for the
world's salvation. In today's reading, we see Jesus
identify the final proof that his kingdom is not of this
world: If his kingdom were of this world, then there would
be people fighting to save him. Again we hear echoes of
John's theme—salvation is worked out through a cosmic
battle. It is helpful to return to the first chapter of John's
Gospel to understand the context for Jesus' words to
Pilate. Jesus came into the world, but the world did not
know him. In John's language, the world prefers the
darkness, and yet the light will not be overcome by the
darkness.
Truth has been another important theme in John's
Gospel. We see it emphasized in the conclusion of the
dialogue between Jesus and Pilate. Those who know the
truth will recognize Jesus as king and will know how to
interpret this insight. Yet Jesus' kingship was hidden
from many of his contemporaries. Only those chosen,
those who have the eyes of faith, are able to see. As
modern disciples of Jesus, we also struggle at times to
recognize Jesus as king. Today's Gospel invites us to
see with eyes of faith that we might recognize that
Jesus, through his crucifixion and death, is indeed king
and Savior of all.

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

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
























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
Za † Zygmunta i Aleksandra Podgórskiego w 1
rocznicę śmierci
Za † ks. Sylwestra – Od Danuty i Andrzeja
Wednesday, November 25, 2015
7:00 pm
Za zmarłych poleconych w wypominkach
Thursday, November 26, 2015
7:00 pm
Za † Józefa Witiuk
Friday, November 27, 2015
7:00 pm
Za zmarłych poleconych w wypominkach
Saturday, November 28, 2015
9:00 am
O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla
Wiesławy i Antoniego
Sunday, November 29, 2015
9:00 am
For all souls
11:00 am
Za † Józefa Witiuk
Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski z okazji 40
rocznicy ślubu Marty i Feliksa Jakubowicz
Za † Józefa Witiuk
Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Alicji – Od
siostry Bożeny
W intencji Barbary i Mietka Lewickich z prośbą o
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej – Od
przyjaciółki

