I NIEDZIELA ADWENTU, 29 LISTOPAD 2015

Refren Psalmu:
Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę

Rozważania Niedzielne

Lęk przed sądem
W dniu, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie, aby
osądzić ziemię, mają dziać się znaki na niebie i
ziemi. Wielu ludzi ogarnie wtedy trwoga i będą
mdleli ze strachu. Wyjątkiem będą chrześcijanie,
którzy wyprostują się i podniosą głowy, aby
przywitać Odkupiciela. Jezus przybędzie tego dnia z
wielką mocą i siłą. Chrześcijanin nie musi bać się
przyjścia Zbawiciela. Oczywiście tylko taki, który
stara się żyć w duchu Obietnicy, którą otrzymał w
dniu chrztu. Jeśli w życiu staramy się postępować
sprawiedliwie i czynić dobro oraz mamy ufność w
Boże miłosierdzie , to nie musimy się obawiać sądu.
Wypatruję, Panie, Twojego powtórnego przyjścia z
nadzieją i oczekiwaniem. Nie boję się niczego, bo
Ty jesteś wiekuistą miłością, a ja ufnym w Twoje
miłosierdzie grzesznikiem.

Your gift to God and our Parish
November 22, 2015
Sunday Offerings:

$ 1, 530

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

OGŁOSZENIA
Od nowego roku kościelnego rozpoczyna swoją
działalność nowa Rada Parafialna i Rada
Finansowa. Członkom poprzednej Rady składamy
serdeczne „Bóg zapłać” za ich pracę i poświęcony
czas dla naszej wspólnoty parafialnej.
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!

6 grudnia po Mszy Św. o godz.
11:00 zawita do naszej parafii
Święty Mikołaj. Wszystkie dzieci
zgromadzą się w Sali parafialnej
aby spotkać się z niezwykłym
gościem, który napewno obdaruje
Was swoimi prezentami.

Towarzystwo Św. Jana Pawła II przy naszej parafii
organizuje
doroczną
zabawę
sylwestrową.
Zapytania prosze kierować do Haliny Bałdyga: 416243-3573.

Pięknie udekorowany kościół pozwala Nam
przeżywać liturgię Świąt Bożego Narodzenia głębiej
i dostojnie. Zwracamy się o dodatkowe ofiary na
zakup świątecznych dekoracji, które można składać
do koszyka w czasie kolekty.

FIRST SUNDAY OF ADVENT, NOVEMBER 29, 2015

Psalm Refrain:
To you, O Lord, I lift my soul.

Reflection .....

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

Today is the first Sunday of Advent, which is also the
first Sunday of the new liturgical year. The Advent
season includes the four Sundays that precede
Christmas. Advent is a time of preparation for the
coming of the Lord. In this season, we recall two central
elements of our faith: the final coming of the Lord in glory
and the incarnation of the Lord in the birth of Jesus. The
key themes of the Advent season are watchful waiting,
preparation, and justice.

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


In this new liturgical year, the Gospel of Luke will be the
primary Gospel proclaimed (Lectionary Cycle C).
Today's Gospel is taken from the last chapter before the
passion narrative in which Jesus is teaching in the
Temple. We hear Jesus speak to his disciples about the
need for vigilance and prayer as they wait for the coming
of the Son of Man in glory. This passage marks the
conclusion of a lengthy dialogue in which Jesus predicts
the destruction of the Temple in Jerusalem, warns about
the persecution and tribulations to follow, and identifies
the signs that will signal the coming of the Son of Man in
glory.






The community for whom Luke wrote his Gospel may
have believed that they were already experiencing some
of the events Jesus described. Most scholars believe
that Luke's Gospel was written after the destruction of
Jerusalem by the Romans in 70 A.D. At the time, many
Christians interpreted this event as an indication that
Jesus' second coming was near.
Though Jesus predicts a time of destruction and fear,
Jesus indicates that others will be frightened; Jesus'
disciples are not to fear, but are to stand tall. Yet Jesus
does not promise deliverance from anxiety or
tribulations. He encourages his disciples to pray for
strength. The early Christian communities did not find
consolation in the promise of a utopia, nor should we.
Instead, we find in our Christian faith the means by
which we witness to God's unfailing love for us in all
circumstances.



Jesus' predictions about the end times may sound dire,
but in the next paragraph Luke tells us that people woke
early to listen to Jesus' teaching in the Temple area. In
his person and in his message, those who heard Jesus
found strength and consolation. Like the first Christians,
we may encounter events and circumstances that could
lead us to despair. Through prayer, however, we find
strength and consolation in Jesus' words and in his
continuing presence with us to endure all things and to
witness to the action of God in our world.












Sunday, November 29, 2015
9:00 am
For all souls
11:00 am
Za † Józefa Witiuk – Od Mary
Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski z okazji 40
rocznicy ślubu Marty i Feliksa Jakubowicz
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
Wednesday, December 2, 2015
7:00 pm
Za † Basię Jedwabską – Od Antkowskich
Friday, December 4, 2015
7:00 pm
Za † Andrzeja Haberlinga – Od żony
Za † Barbarę Jedwabską – Od przyjaciół
Saturday, December 5, 2015
9:00 am
O Boże błogosławieństwo dla członków Rodziny
Żywego Różańca i ich rodzin
Sunday, December 6, 2015
9:00 am
For all parishoners
11:00 am
Za † Józefa Witiuk – Od chóru parafialnego
Za † dziadków Prusinowskich i Sanigórskich – Od
Haliny i Lucjana Sanigórskich
Za † Halinę Andrusyszyn – Od córki Zanobii
Support for Recently Separated or Divorced Catholics
Catholic Family Services of Toronto is offering a 6 week group
program for adult men and women coping with the many struggles
involved in the process of separation and divorce. Group participants
will receive support and guidance as they move through this difficult
period of transition. The group will run on Tuesday evenings from 6:30
to 8:30 beginning January 5th to February 9th, 2016 at our Central
Office, 1155 Yonge Street (Summerhill Subway Station). For further
information, please contact Alex Lopechuk at 416-921-1163.

