III NIEDZIELA ZWYKŁA, 24 STYCZNIA 2016

Refren Psalmu:
Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem

Rozważania Niedzielne

Przyjaciel Boga
Łukasz jest prawdziwym historykiem-badaczem,
który dotarł do naocznych świadków, sam wszystko
starannie zbadał i opisał, aby jego dostojny adresat
przekonał się o prawdziwości otrzymanego
pouczenia. Jego Ewangelia jest skierowana do
Teofila. To greckie imię oznacza "przyjaciel Boga".
Może być ono wspomnieniem historycznej postaci chrześcijanina, który pragnął wiedzieć więcej o
Jezusie. Jednak można to imię rozumieć w
szerszym kontekście. Teofilem - przyjacielem Boga
jest każdy człowiek, który nawraca się, dokonuje
przemiany w sercu i wierzy w Niego. Doświadcza
on wówczas Bożego miłosierdzia, które objawia się
jako rok łaski od Pana. Jeśli czytamy Ewangelię w
duchu Teofila, to i dla nas wypełniło się Pismo.
Jezu, Twoja Ewangelia pozwala mi wzrastać w
świętości i przyjaźni z Bogiem. Dziękuję Ci za tych,
którzy ją przekazali i wciąż przekazują. Dzięki nim
uzyskuję przejrzenie i wyzwolenie.

Międzynarodowy Dzień Modlitwy i Refleksji na
temat Walki z Handlem Ludźmi
8 lutego, w dniu wspomnienia św. Józefiny Bakhity,niewolnicy z
Sudanu, mamy konkretną okazję otworzyć szeroko serca i
wyrazić naszą solidarność z tymi wszystkimi, których świat i
jego żądze uczynili współczesnymi niewolnikami.
Mówi się o 27 mln kobiet, mężczyzn i dzieci, którzy są
zmuszani
do
pracy
w
niewolniczych
warunkach,
wykorzystywani seksualnie, przymusza się ich do żebractwa,
pozbawia organów. Handel ludźmi jest plagą naszych czasów,
zbrodnią,
wobec
której
nie
możemy
pozostawać
obojętni.Zapewne nieraz dręczy nas pytanie, co możemy
zrobić? Jak przeciwdziałać? Ogarnia nas bezsilność wobec
rozmiaru tego zła. Nie czekając na rzeczy wielkie, uczyńmy
prosty gest i zamieńmy NOC w MOC MIŁOSIERDZIA.
Odmówmy koronkę do Miłosierdzia Bożego o 3:00 godzinie w
nocy i przyzywajmy miłosierdzia dla ofiar handlu ludźmi i
sprawców ich cierpienia.
Dlaczego taka godzina? Pod osłoną nocy dokonuje się wiele
zła, wyzysku, upokorzeń, których doświadczają ofiary handlu
ludźmi. Nocą płyną łzy wstydu, udręczenia, bezsilności; łzy
tęsknoty za utraconą wolnością. W nocy toczy się zmaganie i
duchowa walka z mocami ciemności. Ale świat i wszelka
władza i moc należą do Boga! Dlatego o tej nocnej porze
wstańmy i podejmijmy modlitwę, aby w życiu wszystkich
zniewolonych objawiła się moc miłosierdzia Boga.
Módlmy się za oprawców, by otworzyli się na przemieniającą
moc i odmienili swoje życie. Módlmy się także za nas, byśmy
nie wykorzystywali innych, lecz mieli serca wrażliwe, zdolne
poruszyć się na widok krzywdy i nieszczęścia.
Odważmy się na ten konkretny gest wparcia i bliskości!
Przekazujmy tę wiadomość! Niech z wielu różnych miejsc
popłynie modlitwa o Miłosierdzie dla NICH i całego świata!

OGŁOSZENIA
Spotkanie Biblijne

Your gift to God and our Parish
January 17, 2016
Sunday Offerings:

$ 1, 305

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

Obecność Słowa Bożego w moim życiu. Czy rozumiesz
Słowo, które czytasz i słyszysz w liturgii?
Zapraszamy na żywy dialog ze Słowem Bożym.
Spotkania odbywają się w każdy piątek po Mszy św. o
godzinie 7.00 p.m.
Program spotkania:
1. Wprowadzenie historyczno-egzegetyczne
2. Dzielenie się Słowem Bożym
3. Aktualizacja rozważanego Słowa Bożego

3rd SUNDAY IN ORDINARY TIME, JANUARY 24, 2016

Psalm Refrain:
Your words, Lord, are spirit and life.

Reflection .....
Today's Gospel reading combines two separate passages
taken from the Gospel of Luke. First we hear the opening verses
where Luke establishes the purpose of his Gospel. His style is
typical of polished Greek and Roman literature. In this passage,
we learn that Luke may have written to a specific person,
Theophilus; but the word Theophilus may also be a general
reference, functioning as the phrase “Dear Reader” might in
contemporary writing. In Greek, the word Theophilus translates as
“lover of God.”
Today's Gospel reading then skips several chapters in which
one would find the Infancy Narratives, Jesus' baptism by John, the
temptations Jesus faced in the desert, and the beginning of Jesus'
public ministry. In chapter four of Luke's Gospel, we hear that
Jesus is in his hometown of Nazareth, attending the synagogue on
the Sabbath, which is said to be his custom. In this account, we
find another important clue that Jesus lived as a faithful, observant
Jew. We will continue to read from Luke's Gospel in sequence for
the next two Sundays.
As Jesus stands in the synagogue, he reads from the scroll
handed to him; it contains the words of the prophet Isaiah. At this
early moment in his ministry, Jesus announces his mission in
continuity with Israel's prophetic tradition. This reading from Isaiah
defines Jesus' ministry. We will find more evidence of this as we
continue to read from Luke's Gospel throughout the year. Jesus'
ministry will include bringing glad tidings to the poor, liberty to
captives, healing to the sick, freedom to the oppressed, and
proclaiming a year acceptable to the Lord.
Through this text from Isaiah, Jesus announces God's
salvation. The “year acceptable to the Lord” is a reference to the
Jewish tradition of Sabbath years and jubilee. The Sabbath year
was observed every seventh year. It was a year of rest when land
was left fallow and food stores were to be shared equally with all.
A year of Jubilee was celebrated every fiftieth year, the conclusion
of seven cycles of Sabbath years. It was a year of renewal in
which debts were forgiven and slaves were freed.

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc
styczeń:
„O pokój na ziemi”

















This tradition of Jubilee is the framework for God's promise of
salvation. And yet in Jesus, something new begins. Jesus not only
announces God's salvation, he brings this salvation about in his
person. Jesus is Yahweh's Anointed One, filled with the Spirit of
God. The Kingdom of God is now at hand. It is made present in
Jesus, in his life, death, and Resurrection. Jesus will send the
Holy Spirit so that the Kingdom of God can be fulfilled.
The Holy Spirit is Jesus' gift to the Church. The Holy Spirit
enables the Church to continue the mission of Jesus. When we do
what Jesus did—bring glad tidings to the poor, liberty to captives,
healing to the sick, and freedom to the oppressed—we serve the
Kingdom of God.

Sunday, January 24, 2016
9:00 am
For † Maria Lan, Anthony An and Anthony Cuong –
From the Dang family
11:00 am
Za † Stefanię i Błażeja Rychlińskich oraz † Władysławę
Urbańską
Za † Jana Wilk w 8 rocznicę śmierci – Od córki Krystyny
Za † Julię i Józefa Tomaszewskich – Od Ryszarda
Wednesday, January 27, 2016
7:00 pm
Dziękczynna z prośbą o silną wiarę dla Mateusza z
okazji jego urodzin
Friday, January 29, 2016
7:00 pm
Za † Krystynę Wanat w pierwszą rocznicę jej śmierci –
Od rodziny Powęska
Saturday, January 30, 2016 (Latin)
9:00 am
O nawrócenie i otwarcie się na miłość Bożą oraz
błogosławieństwo Boże na każdy dzień dla chrzestnego
Zdzisława Ziółkowskiego
Sunday, January 31, 2016
9:00 am
For the repose of the souls of † Julia and Edward
Jurlewicz
For the repose of the soul of † Zanello Alfredo –
Requested by his wife and Zanello’s family
11:00 am
Za † Józefa Powęska – Od wnuczek

In the Archdiocese of Toronto we are blessed to have living and
serving among us more than 900 religious men and women of 100
different religious congregations. This World Day of Prayer for
Consecrated Life is a wonderful opportunity for us to thank God for
the gifts of these religious sisters, brothers and priests and to pray for
God’s blessing upon them in their efforts to faithfully live the
evangelical counsels of poverty, chastity and obedience.
Next Sunday, January 31 at 3:00 p.m. there will be a special
thanksgiving Mass at St. Paul’s Basilica in celebration of the vocation
and witness of these men and women religious who are such a vital
part of the life and ministry of the Church in our Archdiocese.

