IV NIEDZIELA ZWYKŁA, 31 STYCZNIA 2016

Refren Psalmu:
Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie
Święto Ofiarowania Pańskiego

Rozważania Niedzielne

2 lutego

Niedowierzanie

Czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu Kościół
obchodzi Święto Ofiarowania Pańskiego, zwane dawniej
świętem Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny, a w
tradycji polskiej świętem Matki Bożej Gromnicznej.
Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej było
ważnym wydarzeniem w życiu Świętej Rodziny. Zostało tu
wypełnione Prawo Mojżeszowe dotyczące oczyszczenia
każdej kobiety po urodzeniu dziecka.

Zadziwienie czyjąś osobą może przerodzić się w
dwie zupełnie różne postawy. Może to być albo
fascynacja przechodząca wręcz w uwielbienie, albo
sceptycyzm wynikający z wielu wątpliwości. Jezus,
budzący przecież zadziwienie po dziś dzień,
spotykał się z tymi dwoma postawami u ludzi. Była
fascynacja, która sprawiła, że wiernie szły za Nim
tłumy. Słuchali Go z podziwem, ponieważ Jego
słowa stanowiły nową naukę z mocą. Ale był też
sceptycyzm, niedowierzanie Jego słowom i cudom.
Ten drugi przypadek, znamienne, miał miejsce w
Nazarecie. Sceptycyzm oraz lekceważenie rodziły
się z faktu, że jest to syn Józefa. Bardzo to smutne,
że dobra znajomość Proroka budzi jedynie
wątpliwości
względem
Niego.
Chryste, Ty wzywasz, abym poznawał Prawdę, czyli
Ciebie. Oby nigdy nic nie obudziło we mnie
zwątpienia w Ciebie. Pragnę wytrwać przy Tobie i z
podziwem słuchać Twojego słowa.

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!

Święto Ofiarowania Pana Jezusa, w tradycji Polskiej, ma
charakter wybitnie Maryjny. Widzimy Maryję, jako Tę, która
sprowadziła na ziemię niebiańskie Światło i która tym
Światłem nas broni oraz osłania od wszelkiego zła. Dlatego
często bierzemy do rąk gromnice, zwłaszcza w
niebezpieczeństwach wielkich klęsk i grożącej śmierci.
Poświęcone 2 lutego świece, jakby widomy znak Bożej
Jasności, zapala się w trudnych życiowych chwilach po to,
aby "zadziałała" interwencja Bożej Opatrzności. W religijnej
tradycji polskiej podczas burzy, nadal stawiamy świece –
gromnicę w oknach. Gromnicami zażegnywano klęski
gradowe, ich dymem kreślono znaki krzyża na drzwiach,
piecu, oknach i belkach stropowych, jako "zapory przeciw
nieczystym siłom i nieszczęściom". W każdym domu
katolickim powinna być przynajmniej jedna gromnica.
Zapala się ją także przy konającym, aby Maryja - Ta, która
niosła do świątyni Jezusa - Światłość Prawdziwą,
prowadziła dusze umierających wprost do wiekuistej
światłości, do nieba.
Od 1997 roku z woli Sługi Bożego Jana Pawła II, Kościół
powszechny obchodzi również dnia 2 lutego, Dzień Życia
Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za osoby, które
oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w
niezliczonych zakonach, zgromadzeniach i instytutach
konsekrowanych.

OGŁOSZENIA
1. 2 lutego zostanie odprawiona w naszym kościele
Msza Św. śpiewana w języku łacinskim (w klasycznym
rycie rzymskim). Na początku tej Mszy św. zostaną
poświęcone świece gromniczne. Proszę więc o zabranie
tych świec do kościoła.
2. Wierni, którzy nie mogą przybyć na tę Mszę Św. mogą
przynieść świece gromniczne w niedzielę 7 lutego które
zostaną również poświęcone.
3. 3 lutego po Mszy Św. będzie miał miejsce obrzęd
specjalnego błogosławieństwa wiernych połączony z
prośbą o zachowanie od chorób gardła i języka.

4th SUNDAY IN ORDINARY TIME, JANUARY 31, 2016

Psalm Refrain:
My mouth will tell, O Lord, of your deeds of salvation.

Reflection .....
This Sunday we read from the Gospel of Luke, continuing
immediately from last week's Gospel. Recall that in last Sunday's
Gospel, Jesus read from the prophet Isaiah and announced that
this Scripture was now fulfilled. In today's Gospel, we learn that
the people of Nazareth are impressed by Jesus' words, and yet
they seem surprised. They still think of Jesus as merely Joseph's
son. They do not expect such words from someone they believe
that they know.
This Gospel is about who Jesus is and who people believe
him to be. The story of Jesus' preaching and rejection at Nazareth
is found in each of the Synoptic Gospels. In Luke's Gospel, this
incident is told in a way that foretells Jesus' passion and death and
helps explain the inclusion of the Gentiles in the promise of
salvation. In Luke's Gospel this incident appears at the beginning
of Jesus' ministry; in Matthew and Mark, this event is placed
considerably later, after Jesus has preached and taught
elsewhere. Only Luke identifies the content of Jesus' teaching in
any detail, telling us that Jesus read from the book of the prophet
Isaiah in the synagogue. In Mark and Matthew's Gospels, Jesus
teaches in the synagogue in Nazareth, and the townspeople take
offense because Jesus is only the son of a carpenter. They reject
his authority to teach them. In Matthew and Mark, it is only after
Jesus is rejected that he observes times when Israel has rejected
prophets.
In Luke's Gospel, the people are surprised but not
immediately offended by Jesus' words in the synagogue. It is the
words that follow his reading from the prophet Isaiah that seem to
offend them. Jesus challenges and provokes the people of
Nazareth by referring to examples in which Israel rejected the
prophets. He also challenges them to respond to his message, the
message of a prophet, in a way that is different from their
ancestors. This call for a new response leads to his rejection.
It is helpful to consider the historical context of Luke's Gospel.
Luke has witnessed the acceptance of the gospel message
among many Gentiles. He endeavors to explain why the Good
News of Jesus has not been as well-received by his Jewish
contemporaries. Luke's report interprets the cause of Jesus'
rejection at Nazareth in the context of this later Christian history.
Just as the people at Nazareth did not welcome the Good News
that Jesus announced, so too many among the people of Israel
will not accept the preaching of the gospel.
After Jesus' words of challenge, Luke reports that there was a
movement to kill Jesus by throwing him over a cliff. This differs
from the reports found in Mark and Matthew's Gospels, where
Jesus is said to be unable to perform miracles in Nazareth
because of the people's lack of faith. Luke says that Jesus walks
away from the crowd that intended to kill him; it is not yet his time.
The animosity of the people of Nazareth prefigures and prepares
the reader of Luke's Gospel for the cross. Luke wants all to
understand that it is through his death on the cross that Jesus
offers God's salvation to all.

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc
luty: „O zjednoczenie wszystkich Chrześcijan w

jednej wierze Kościoła Katolickiego”

















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
Tuesday, February 2, 2016 (Latin)
7:00 pm
Za † Marię i Józefa Drwięga – Od córek, ich rodzin oraz
od wnuczków
Wednesday, February 3, 2016
7:00 pm
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
błogosławieństwo Boże w Nowym Roku dla Renaty i
matki
Friday, February 5, 2016
7:00 pm - Wolna
Saturday, February 6, 2016
9:00 am
O zjednoczenie wszystkich Chrześcijan w jednej wierze
Kościoła Katolickiego – Od Rodziny Żywego Różańca
Sunday, February 7, 2016
9:00 am
For all parishioners
11:00 am
Za † Helenę Marię
Za † Barbarę Jedwabską – Od Żywego Różańca
Za † rodziców Irenę i Mieczysława Mierzwa – Od córki z
rodziną
A Celebration of Marriage – Mass with Cardinal Collins –
February 13, 2016
The Archdiocese of Toronto will celebrate Marriage Sunday in our
parishes the weekend of February 6/7, 2016. On Saturday, February
13, 2016 at 4:30 pm, couples from across the archdiocese will gather
for A Celebration of Marriage with Cardinal Thomas Collins at St.
Andrew Kim Parish (849 Don Mills Road, North York). A reception will
follow Mass. All are welcome!

