III NIEDZIELA ADWENTU, 13 GRUDZIEŃ 2015

Refren Psalmu:
Głośmy z weselem, Bóg jest między nami
Z życia Kościoła

Rozważania Niedzielne

Jezus Zbawicielem
Jan wzywał ludzi do nawrócenia i udzielał im chrztu
pokuty. Miał on przygotować ludzkość na przyjście
Syna Bożego. Zapytany przez ludzi, jak mają żyć,
odpowiadał jednoznacznie: bądźcie uczciwi i
okazujcie sobie wzajemnie miłość i szacunek.
Chrzest Janowy nie był jednak pełny. On chrzcił
jedynie wodą. Dopiero Jezus otworzył ludzkość na
łaskę Bożą. Można czasem usłyszeć twierdzenia,
że uczciwe życie wystarcza i nie ma potrzeby
chodzić do kościoła. Nie jest to prawdą. Sami nie
jesteśmy w stanie się zbawić, nawet żyjąc bardzo
uczciwie. Potrzebujemy chrztu mocą Ducha
Świętego i otwarcia się na Jezusa. Tylko On jest
naszym
Zbawicielem.
Jezu, uznaję w Tobie mojego Pana i Zbawiciela.
Oczekuję na Twoje przyjście i pragnę tak jak
pasterze i trzej mędrcy ze Wschodu oddać Ci
pokłon.

Your gift to God and our Parish
December 6, 2015
Sunday Offerings:
Renovation Fund:

$ 1, 695
$ 1, 645

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

Bulla „Misericordiae vultus” o Nadzwyczajnym
Jubileuszu Miłosierdzia
Od 8 grudnia bieżącego roku do 20
listopada
2016
trwać
będzie
Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia.
Papież
Franciszek
w
bulli
„Misericordiae
vultus”
opisał
najistotniejsze
cechy
Bożego
miłosierdzia. Papież zaznacza w niej,
że z Jubileuszem Miłosierdzia związany będzie także
odpust, wskazujący, iż Boże przebaczenie naszych
grzechów nie zna granic. Zwraca też uwagę, że
miłosierdzie Boże jest tematem łączącym chrześcijan z
wyznawcami judaizmu i islamu.
Franciszek poinformował, że zakończenie Jubileuszu
będzie miało miejsce podczas uroczystości liturgicznej
Jezusa Chrystusa Pana Wszechświata, 20 listopada 2016 r.
"Tego dnia, zamykając Drzwi Święte będziemy mieli nade
wszystko uczucia wdzięczności i dziękczynienia dla Trójcy
Przenajświętszej, za udzielenie nam tego nadzwyczajnego
czasu łaski. Powierzymy życie Kościoła, całej ludzkości i
ogromnego wszechświata panowaniu Chrystusa, aby wylał
swoje miłosierdzie, jak poranną rosę dla owocnej historii,
którą trzeba budować z zaangażowaniem wszystkich w
najbliższej przyszłości” – czytamy w papieskiej bulli.

OGŁOSZENIA
Specjalne słowa podziękowania kierujemy do członków
Żywego Rózańca za zorganizowanie i sfinansowanie
prezentów dla dzieci. Dzieciom zaś dziękujemy za
przedstawienie związane z dniem Świętego Mikołaja. Dorosłym
którzy ten program przygotowali również składamy serdeczne
„Bóg zapłać”.

Jest możliwość obejrzenia krótkiego programu z uroczystości
Jubileuszowych
naszej
parafii
na
stronie:
http://www.polcu.com/polishstudio/index.asp
(Saturday,
November 21, 2015)

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

Spowiedź Adwentowa w naszej parafii odbędzie się 16
grudnia w godzinach: 10 am – 12 pm oraz 5 pm-6:45 pm

THIRD SUNDAY OF ADVENT, DECEMBER 13, 2015

Psalm Refrain:
Shout aloud and sing for joy: great in your midst is the Holy One of Israel

Reflection .....
This Sunday's Gospel continues last week's focus on
John the Baptist and his role in preparing the way for
Christ. Recall that last week's reading described John's
appearance in the desert and established his connection
with the prophetic tradition of Israel. If we were to read
Luke's Gospel continuously, we would learn about John
the Baptist challenging the crowds who came to him and
calling upon them to show evidence of their repentance.
John tells his listeners that they cannot rely on their
lineage as Israelites because children of Abraham can
be raised up from stones. Repentance, rather, must be
observable in one's actions. Here, Luke is continuing to
set up two important themes of his Gospel message: the
Christian faith is expressed in one's actions, and the call
to salvation is extended to everyone, Jews and Gentiles.
In today's Gospel reading, the crowds ask John the
Baptist for specifics. What evidence of repentance is
required? John replies by naming concrete actions:
crowds should share their food and cloaks; tax collectors
should be just; soldiers should act fairly. The concern for
justice is a hallmark of Luke's Gospel.
When the crowd begins to wonder if John the Baptist
might be the Messiah, John interprets his baptism and
makes it clear that his ministry is in preparation for the
Messiah. John the Baptist knows his place and role in
God's plan of salvation. By encouraging the crowd to act
similarly in accordance with their stations in life, John's
teaching suggests that each person has a role to play in
God's salvation. It is the great mystery of our salvation
that God permits and even asks for human cooperation
in his divine plans.
The third Sunday of Advent is also called Gaudete
Sunday. Gaudete is a Latin word that means “rejoice.”
This name is taken from the entrance antiphon for
Sunday's Mass, which is also echoed in today's second
reading from the Paul's letter to the Philippians. Some
people mark this Sunday by lighting a pink candle
instead of a purple one on their Advent wreath. It is a
reminder that the Advent season is a season of joy
because our salvation is already at hand.

Advent Day of Confession will take place
in our parish on Wednesday, December
16, 2015, from 10 am - 12 pm and 5 pm –
6:45 pm.

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

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

















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 – Od
Klubu Gazety Polskiej w Toronto
Wednesday, December 16, 2015
7:00 pm
Za † Barbarę Matalińską i Jana Piekarza z prośbą o
łaskę zbawienia dla nich – Od Wiktorii i Henryka
Friday, December 18, 2015
7:00 pm
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą
pomoc dla Janiny i Stanisława
Saturday, December 19, 2015
9:00 am - Wolna
Sunday, December 20, 2015
9:00 am
For all parishoners
11:00 am
Za † Członków Chóru parafialnego – Od Chórzystów
Za † Władysława Marks – Od rodziny
Za † Jose Reis – Od Ireny z rodziną
O Boże błogosławieństwo, powrót do zdrowia i
szczęście rodzinne dla Zofii i Zbigniewa
The Jubilee of Mercy was announced by Pope Francis as a year to be
lived intensely in each local Church throughout the world, allowing every
person to encounter the mercy of God. The most evident sign of this
pastoral care is the chance to open a Door of Mercy in every diocese.
After the solemn inauguration of the Holy Year – marked by the opening
of the Holy Door of Saint Peter's Basilica on December 8, 2015 – all
locally-designated Churches throughout the world will open their own
Doors of Mercy in communion with the Church of Rome as part of the
Eucharistic celebration of the Third Sunday of Advent.
The Holy Doors of Mercy in the Archdiocese of Toronto open on Sunday,
December 13, 2015

