IV NIEDZIELA ADWENTU, 20 GRUDZIEŃ 2015

Refren Psalmu:
Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie
Z życia Kościoła

Rozważania Niedzielne

Pokora służebnicy Pańskiej
Maryja doświadczyła szczególnego wybrania ze
strony Boga. Bycie matką Syna Bożego to
największy przywilej, jaki mógł otrzymać ktokolwiek
na ziemi. Łaska ta nie wbiła Maryi w pychę.
Pozostała Ona nadal dziewczyną z Nazaretu,
gotową nieść pomoc swojej krewnej Elżbiecie.
Przez całe ziemskie życie towarzyszyła dyskretnie
Jezusowi i apostołom, nigdy nie uzurpując sobie
prawa do jakiegoś szczególnego traktowania.
Wpatrując się w przykład Maryi, warto zadać sobie
pytanie, czy łaski i przywileje, jakie otrzymuję, nie
wbijają mnie w pychę. Jeśli jakikolwiek dar duchowy
albo funkcja miałby być dla mnie powodem do
wynoszenia się nad innych, to lepiej go nie
przyjmować.
Maryjo, to dzięki Tobie przyszedł na ziemię
Zbawiciel świata. Ty uczysz mnie postawy pokory i
niewynoszenia się nad innych. Proszę, prowadź
mnie do Twojego Syna taką właśnie drogą.

Gdy płonie kolebka chrześcijaństwa
Syria to jedno z najcenniejszych miejsc dla chrześcijaństwa.
Wyznawcy Chrystusa są tam obecni niemal od początku. To
tereny nawrócenia i działalności św. Pawła. Damaszek do dziś
jest miejscem, gdzie istnieje jedna z największych wspólnot
chrześcijańskich. Syria stała się teraz miejscem prawdziwego
dramatu chrześcijan.
Strach, przemoc i nietolerancja. Tak wyglada każdy dzień
wśród chrześcijan w Syrii. Ludzie masowo szukają
jakiegokolwiek odwrotu od piekła, a świat nie może przyglądać
się tej tragedii z obojętnością. Dlatego nie możemy milczeć i
chcemy w ich imieniu wołać o sprawiedliwość i
solidarność. Otoczmy modlitwa naszych braci chrześcijan
w Syrii, aby Chrystus, który wkrótce ma się narodzić,
przyniósł temu krajowi Pokój.
Sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie jest tragiczna. Z
naszej strony niezbędna jest modlitwa i solidarność, a ze strony
wspólnoty międzynarodowej i świata polityki, natychmiastowe
działanie – powiedział szef papieskiej dyplomacji na rzymskiej
konferencji o prześladowaniach chrześcijan w świecie. Abp
Paul Gallagher przypomniał, że to właśnie wyznawcy
Chrystusa stanowią 80 procent ofiar wszelkich dyskryminacji
na tle religijnym. Wiele przypadków w ogóle nie jest
odnotowywanych
informuje
Radio
Watykańskie.
Abp Gallagher zaznaczył, że prześladowani chrześcijanie czują
się dziś opuszczeni. Dlatego niezbędne jest okazanie im
bliskości z naszej strony, zainteresowanie ich losem i
odpowiedź na ich podstawowe potrzeby, zwłaszcza teraz przed
Bożym Narodzeniem.

OGŁOSZENIA

Your gift to God and our Parish
December 13, 2015
Sunday Offerings:

$ 1, 470

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. Sylwester w naszej parafii to
radosne spotkanie rodzin z naszej wspólnoty. Do wspólnej
zabawy zaproszeni są rodzice i ich dzieci. Pytania proszę
kierować do Haliny Bałdyga: 416-243-3573.

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

FOURTH SUNDAY OF ADVENT, DECEMBER 20, 2015

Psalm Refrain:
Restore us, O God; let your face shine, that we may be saved.

Reflection .....
On this the last Sunday before Christmas, our Gospel
reading prepares us to witness Christ's birth by showing
us how Jesus was recognized as Israel's long-awaited
Messiah even before his birth. The Gospel turns our
attention from the ministry of John the Baptist to the
events that preceded John the Baptist's birth. The story
of John the Baptist and his parents, Elizabeth and
Zechariah, are reported only in Luke's Gospel. Luke
pairs the birth of John the Baptist and Jesus,
establishing John's early connection to the Messiah.
Our Gospel reading recalls Mary's actions after the
announcement of Jesus' birth by the angel Gabriel.
Mary goes to visit Elizabeth, her cousin, who is also with
child. Elizabeth greets Mary with full recognition of the
roles that they and their unborn children will play in
God's plan for salvation. If we were to continue to read
the verses that follow in Luke's Gospel, we would hear
Mary respond to Elizabeth's greeting with her song of
praise, the Magnificat. Both women recall and echo
God's history of showing favor upon the people of Israel.
In Luke's Gospel the Holy Spirit helps reveal Jesus'
identity as God to those who believe. Elizabeth is filled
with the Holy Spirit and sings Mary's praise because
she bears the Lord. We sing these words of praise to
Mary in the Hail Mary. Even John the Baptist, the
unborn child in Elizabeth's womb, is said to recognize
the presence of the Lord and leaps for joy.
It is appropriate in this season of Advent that we
consider the role of Mary in God's plan of salvation.
Elizabeth describes Mary as the first disciple, as the one
who believed that God's word to her would be fulfilled.
Mary's faith enabled her to recognize the work of God in
her people's history and in her own life. Her openness to
God allowed God to work through her so that salvation
might come to everyone. Because of this, Mary is a
model and symbol of the Church. May we be like Mary,
open and cooperative in God's plan for salvation.

th

On the 27 of September, the Society of St. Vincent
de Paul formed a group in our parish. They want to
help the poorest in our community collecting dry food
items, as well as donations. Donations can be made
in the box located by the entrance of the Church, and
dry food items can be dropped off in the room beside
the sacristy.

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

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
















Sunday, December 20, 2015
9:00 am
For † Florindo Deli – From wife
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
Wednesday, December 23, 2015
7:00 pm - Wolna
Thursday, December 24, 2015
Christmas Eve - Midnight Mass – Pasterka 12:00 am
Za † Sabinę i Bronisława Osieckich oraz za †
Aleksandra i Marię Michaluk – Os syna i córki z
rodziną
Za † Wojciecha Broda i Stanisława Kuraś – Od dzieci
z rodziną
Friday, December 25, 2015
9:00 am - Wolna
For all parishioners
11:00 am - Wolna
Saturday, December 26, 2015
9:00 am - Wolna (Latin)
11:00 am - Wolna
Sunday, December 27, 2015
9:00 am
For all parishoners
11:00 am
Za † Jose Reis – Od Marii z rodziną
On every Saturday (except for the first Saturdays of the
month), Latin Masses will be celebrated at 9:00 am. On the
th
26 of December, we will be celebrating High Mass in Latin.
The homily will be preached in both Polish and English.

All parishioners are warmly invited to the Parish hall after
the 9:00 am and 11:00 am Sunday Masses for doughnuts
and coffee.

