II NIEDZIELA ADWENTU, 06 GRUDZIEŃ 2015

Refren Psalmu:
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Rozważania Niedzielne

Wypełnienie woli Bożej
Jan Chrzciciel otrzymał od Boga określoną misję.
Miał przygotować ludzi na przyjście Zbawiciela.
Czynił to według nakazu Bożego, głosząc chrzest i
wzywając do nawrócenia. Nasze życie jest częścią
historii zbawienia. Mamy do wypełnienia określone
zadanie, zlecone nam przez Boga. Jeśli je dobrze
odczytamy i będziemy je realizowali, możemy być
pewni,
że
będzie
nam
towarzyszyło
błogosławieństwo Boże. Życie Jana Chrzciciela nie
było łatwe i zakończyło się męczeństwem. Spełnił
on jednak swoją rolę i wpisał się tym samym w
dzieje zbawienia. Nawracajmy się nieustannie i
szukajmy wypełnienia woli Bożej w naszym życiu.

OGŁOSZENIA
Dzisiaj rozpoczynają się
Rekolecje
Adwentowe,
które będą trwać do środy 9
grudnia.
Prowadzić
je
będzie ks. Łukasz Bugała
CRL, z Krakowa. Te
ćwiczenia
duchowe
przeżywać będziemy pod
hasłem: Jezus Chrystus – Brama Miłosierdzia!

Dzisiaj po Mszy Św. o godz. 11:00
zawita do naszej parafii Święty
Mikołaj. Wszystkie dzieci proszone
są o zgromadzenie się w sali
parafialnej aby spotkać się z
niezwykłym Gościem, który na
pewno obdaruje Was swoimi
prezentami.

Przybądź, Duchu Święty, i wskaż mi drogę, która
będzie dla mnie najwłaściwsza. Tak, abym stał się
jak najlepszym narzędziem w rękach Twoich, Panie.

Your gift to God and our Parish
November 29, 2015
Sunday Offerings:

$ 1, 455

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

Towarzystwo Św. Jana Pawła II przy naszej parafii
organizuje doroczną zabawę sylwestrową. Pytania
proszę kierować do Haliny Bałdyga: 416-243-3573.

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

W ostatnią niedzielę o godz. 9, czterech studentów
przyjęło Sakrament Bierzmowania. Witamy ich jako
już pełnych członków naszej wspólnoty parafialnej.

SECOND SUNDAY OF ADVENT, DECEMBER 6, 2015

Psalm Refrain:
The Lord has done great things for us; we are filled with joy.

Reflection .....

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

This week and next, our Gospel readings invite us to
consider John the Baptist and his relationship to Jesus.
John the Baptist appears in the tradition of the great
prophets, preaching repentance and reform to the
people of Israel. To affirm this, Luke quotes at length
from the prophet Isaiah. John baptizes for repentance
and for forgiveness of sins, preparing the way for God's
salvation.

„O Boże błogosławieństwo dla członków
Rodziny Żywego Różańca i ich Rodzin”

The three Synoptic Gospels—Mark, Matthew, and
Luke—attest to the importance of the baptism of John in
preparing for Jesus. Only the Gospel of Luke, however,
extends the connection between these two men to their
birth. The first two chapters of Luke's Gospel contain the
Infancy Narrative, which tells about the births of John the
Baptist and Jesus. These stories set the stage for the
beginning of Jesus' public ministry in chapter 3.



The evangelist Luke is the author of the Gospel that
bears his name, and he also wrote the Acts of the
Apostles as a continuation of the story of Jesus and the
Church. In these two works, Luke's sense of time and
history emerges. He identifies three epochs of salvation
history: the time before Christ, the time of Christ, and the
time of the Church and the Holy Spirit. In today's Gospel
reading, as elsewhere, John the Baptist is presented as
the figure who bridges the time before Christ and
prepares the way for Christ's own ministry.




In today's Gospel we also note Luke's attention to
political and historical detail. Luke shows that salvation is
for all people and situated in world events. Therefore,
Luke lists the political and religious leaders at the time of
John's appearance in the desert. Salvation is understood
as God's breaking into this political and social history.
John's preaching of the coming of the Lord is a key
theme of the Advent season. As John's message
prepared the way for Jesus, we too are called to prepare
ourselves for Jesus' coming. We respond to John's
message by repentance and reform of our lives. We are
also called to be prophets of Christ, who announce by
our lives the coming of the Lord, as John did.

Today all children are invited to meet St. Nicholas after the
11:00 am Mass in the Parish Hall. We are certain that St.
Nicholas will bring lots of gifts for all children. There will also
be a short performance made by the youngest in our parish
community to welcome St. Nicholas to our church.





















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
Monday, December 7, 2015
7:00 pm
Za † Józefa Witiuk
Za † Halinę Andrusyszyn – Od córki Zanobii
Tuesday, December 8, 2015
7:00 pm
Za † Lucynę Balicką w 9 rocznicę śmierci – Od męża
z dziećmi
Za † Halinę Andrusyszyn – Od córki Zanobii
Wednesday, December 9, 2015
7:00 pm
Za † Annę i Adolfa Antoszczyszyn – Od syna
Za † Józefa Witiuk – Od Krysi i Waldemara Lopatecki
Friday, December 11, 2015
7:00 pm
Za † Barbarę Jedwabską w 30 dzień jej pogrzebu
Saturday, December 12, 2015
9:00 am
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Boskiej dla
Wiesławy i Antoniego
Sunday, December 13, 2015
9:00 am
For all parishoners
11:00 am
Za † Irenę i Leona Marszałek – Od dzieci z rodzinami
Za † Danutę i Stefana Nieżorawskich – Od brata
Edwarda z rodziną
Za † Janinę Marczak – Od córek
W intencji ofiar stanu wojennego w Polsce

