UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO I ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY,
25/27 GRUDZIEŃ 2015

Rozważania Niedzielne

Bóg a codzienność
Syn Boży przyszedł na świat w rodzinie. Maryja,
która poczęła za sprawą Ducha Świętego, została
poślubiona przez Józefa, który podjął się misji
opieki nad Jezusem. Żyli tak jak wiele podobnych
im rodzin, zachowując przepisy prawa religijnego.
Podobnie jak inne dzieci, także Jezus został przez
nich ofiarowany w świątyni, a gdy miał dwanaście
lat przybył z nimi do Świątyni Jerozolimskiej.
Próbował tam uświadomić im, kim jest. Oni jednak
przyzwyczaili się do zwykłego rodzinnego życia i nie
zrozumieli Jego słów. Bywa, że czasem
zapominamy o pewnych zobowiązaniach wobec
Stwórcy. Żyjemy rytmem dnia codziennego, a Bóg
wydaje się odległy od naszych spraw. Może warto
dziś postawić sobie pytanie: Czy nie postawiłem
zbyt dużej granicy pomiędzy moją codziennością, a
tym,
co
Boże?
Powierzam Ci, Panie, wszystkie rodziny. Zwłaszcza
te, w których brakuje wiary w Boga i wzajemnej
miłości. Modlę się za dzieci z tych rodzin. Spraw,
Panie, aby odnalazły drogę do Ciebie.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy
najserdeczniejsze życzenia świąteczne wszystkim
Parafianom i Gościom.
Życzymy, aby wpatrywanie się w Nowonarodzone
Dziecię Boże, przyniosło każdemu z nas obfitość
łask, umocnienie wiary, nadziei i miłości oraz
Bożego pokoju w sercu.
Życzymy także, aby Nowy Rok 2016 upływał w
zdrowiu i pomyślności, a każdy dzień niech będzie
wypełniony miłością miłosierną i Bożym
błogosławieństwem.

OGŁOSZENIA

Your gift to God and our Parish
December 20, 2015
Sunday Offerings:

$ 1, 750

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.

Kopertki na ofiary na rok 2016 są do odebrania w sali
obok zakrystii.

CHRISTMAS AND THE FEAST OF THE HOLY FAMILY, DECEMBER 25/27, 2015
INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

Reflection .....
Today we celebrate the feast of the Holy Family. This
feast is part of the Christmas season, and we should
place today's Gospel in the context of what Luke's
Gospel tells us about the birth of Jesus. Luke has been
answering the question “Who is Jesus?” through his
stories of the births of John the Baptist and Jesus.
Today's Gospel reading continues this theme. It has no
parallel in the other Gospels and is the conclusion of
Luke's Infancy Narrative.
Mary, Joseph, and Jesus are presented in this Gospel
as a faithful Jewish family. They are participating in the
annual pilgrimage to Jerusalem for the feast of
Passover, an event shared each year with family and
friends. When Jesus is found, Luke describes him as
seated in the Temple in the midst of the Jewish
teachers. Although he is young, Jesus seems not to
need teaching about his Jewish tradition. In his dialogue
with these learned teachers, Jesus astounds them with
his insight and understanding. Jesus is a child of Israel.
His Father is God.
The dialogue between Mary and Jesus contains many
references to family relationships. In fact, in this Gospel
reading Mary and Joseph are never identified by name.
Instead they are referred to by their relationship to
Jesus. Ultimately, this emphasizes Luke's point about
the identity of Jesus. When Mary and Joseph find Jesus
in the Temple, they question Jesus and express their
anxiety. Jesus replies in words that many have thought
to be disrespectful. Jesus says that he was never lost;
he was at home. Jesus is God's Son, and he is in his
Father's house. Luke will continue to suggest that faith
in Jesus establishes new family relationships as he
describes Jesus' public ministry.
In Luke's Gospel, Mary's importance is even greater
than her role as Jesus' mother. Mary is the first disciple
and will be present with Jesus' disciples after his
Resurrection at Pentecost.

Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc
grudzień:

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





















May this glorious day
of our Saviour's birth
resound with hope and
peace on earth!






Merry Christmas!




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
O błogosławieństwo i opiekę Bożą dla Wiktorii Zegarowicz
– Od rodziny Antkowskich
11:00 am
O łaski wiary dla córki Iwony i Moniki i zgodę w rodzinie –
Od mamy
Saturday, December 26, 2015
9:00 am - (Latin)
O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla Moniki
Lubczyńskiej w dniu jej urodzin – Od brata Ryszarda
11:00 am
Za † Barbarę Wieczorek i Teresę Sputo w 2 rocznicę
śmierci – Od rodziny Mirosławy i Wojciecha Guzik
Sunday, December 27, 2015
9:00 am
For God’s blessing for grandchildren
11:00 am
Za † Jose Reis – Od Marii z rodziną
Wednesday, December 30, 2015
7:00 pm
Za † Józefa Millera – Od znajomych
Thursday, December 31, 2015
7:00 pm
Za † Waleriana i Eugenię Poleszuk – Od córki Emilii z
rodziną
Friday, January 1, 2015
11:00 am
Za † Józefa Witiuk – Od rodziny Antkowskich
Saturday, January 2, 2015
9:00 am
O pokój na ziemi – Od Rodziny Żywego Różańca
Sunday, January 3, 2015
9:00 am
For all parishoners
11:00 am
Za † Weronikę Tkaczyk – Od Cecyli Wojciechowskiej z
rodziną
Za † Annę Hlywa w 2 rocznicę jej śmierci i za † Stefana –
Od syna i synowej
Za † Kazimierę i Bronisława Wszołek – Od dzieci z
rodzinami

