XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 13 LISTOPADA 2016
Refren Psalmu:
Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie

Rozważania Niedzielne

Zakończenie Nadzwyczajnego Roku
Miłosierdzia

Dzięki wytrwałości zyskamy życie
Czy napawa nas lękiem świadomość, że oto na
naszych oczach wypełniają się słowa Jezusa,
zapowiadające koniec świata? Tajfuny na Dalekim
Wschodzie, prześladowania chrześcijan na Bliskim
Wschodzie, w tym wydawanie uczniów Chrystusa i
wtrącanie do więzienia, zadawanie śmierci dzieciom
przez rodziców, a także rodzicom przez ich dzieci
oraz nienawiść żywiona do chrześcijan - to
przykładowy serwis informacyjny. Przed końcem
roku liturgicznego Jezus zwraca naszą uwagę na
koniec świata. Mówi jednak o tym nie po to, aby
wzbudzać lęk, lecz przeciwnie - wielką nadzieję.
Zapewnia On, że wśród najgorszych kataklizmów
nie zginie nawet włos z waszej głowy. Mamy być
wytrwali, bo dzięki temu zyskamy życie.
Jezu, każde Twoje słowo biorę sobie do serca, gdyż
ono jest moim umocnieniem we wszelkich
przeciwnościach. Udziel mi Twego Ducha, abym
mógł świadczyć o prawdzie Twej Ewangelii.

Your gift to God and our Parish
November 6, 2016
Sunday Offerings:
Renovation Fund:

$ 1, 670
$ 2, 755

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

Rok Jubileuszowy Miłosierdzia powoli się kończy.
Powoli... Bo przez najbliższe dni jest jeszcze szansa na
skorzystanie ze wszystkich przywilejów, jakie on niesie.
Pamiętajmy o tym, że w Roku Świętym Miłosierdzia
odpust zyskuje szczególne znaczenie.
Kardynał August Hlond, prymas Polski, na łożu
śmierci wypowiedział słowa: „Zwycięstwo, — gdy
przyjdzie — przyjdzie przez Maryję”. Jeśli znasz kogoś,
kto jest "oporny" nawet na Jubileusz Miłosierdzia, to jest
jeszcze czas, abyś udzielił mu naprawdę dobrą rade aby zwrócił się do Maryi, która może zmienić jego
myślenie. To Ona prowadzi ludzi do Jej Syna – Jezusa
Chrystusa. Tego, który jest samym Miłosierdziem.
Miłosierdzie stało się Ciałem i zamieszkało między
nami... Tak, miłosierny Pan zechciał przyjść na ten świat
w naprawdę skromnej rodzinie, dla której nie było nawet
miejsca w gospodzie, kiedy Matka Jego miała rodzić.
Miłosierdzie stało się Ciałem... Gdzie? W ubogiej
stajence. Jednak ta stajenka została napełniona
doskonałą Miłością. Bóg wybrał. Wybrał rodzinę.
Zechciał stać się Synem Maryi. Wybrał Matkę
Miłosierdzia... Papież Franciszek uważa, że Maryja jest
kluczową postacią pedagogii miłosierdzia, której
poświęcił
nadzwyczajny
Jubileusz
w
Kościele
powszechnym. Miłosierdzie, jak mówi papież Franciszek,
to przede wszystkim leczenie ran. Maryja przyprowadza
ludzi do Tego, który uzdrawia.
Powierzmy się Matce Miłosierdzia, aby skierowała
na nas swoje spojrzenie i czuwała nad nami w drodze –
tak mówił Franciszek w bazylice watykańskiej w dniu 13
marca 2015 roku. Powierzmy siebie i naszych bliskich
wiedząc, ze miłosierdzie nie ustanie z końcem Roku
Jubileuszowego...

33d SUNDAY IN ORDINARY TIME, NOVEMBER 13, 2016
Psalm Refrain:
The Lord is coming to judge the peoples with equity
Reflection .....
In the context of Luke, today's Gospel
appears near the end of Jesus' teaching in
Jerusalem, just prior to the events that will lead to his
crucifixion. His warnings and predictions are ominous
but can be read in many ways.
To those who first heard Luke's Gospel, those
may have been words of encouragement. The
destruction of the Temple in Jerusalem by the
Romans was history (70 A.D.); Luke's Gospel,
Catholic scholars propose, was written between 80
and 90 A.D. His audience was probably Gentile
Christians. Luke here tries to interpret the fall of
Jerusalem for them and to locate it in God's plans for
humankind (salvation history). At the same time,
Luke is suggesting to his audience that there will be a
considerable elapse of time before Jesus' final
coming. Luke's listeners have likely seen much
upheaval and are anxious to know if these are the
signs of Jesus' coming. Luke is urging greater
patience.
In the second part of today's Gospel, Jesus
warns that his followers will face persecution for their
beliefs. Luke presents persecution as an opportunity
for the followers of Jesus for “It will lead to your giving
testimony” (Luke 21:13). In persecution God's
wisdom and power will be shown in the example of
followers of Jesus. Perseverance in the face of
persecution will lead to their salvation.
Here Jesus is assuring his followers that God
is present to all believers, even in times of trouble.
Ultimately, Jesus will witness to this with his own
death. As disciples of Jesus, we try to follow his
example, trusting in God's mercy and protection,
even when we are facing difficulties.

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

„Za zmarłych członków Żywego Rózańca”

















Vocation Discernment Retreat
The Office of Vocations invites single Catholic men, 17
years and older to attend a Vocations Discernment
Retreat from Dec 9 to 11, 2016 at Manresa Spiritual
Renewal Centre, Pickering. (Starts on Friday at 7
pm).This is a good retreat for men who are at
crossroads in discerning God’s desired Vocation for
them. The retreat offers Guided reflections, Holy Mass,
Adoration, confession and the assistance of a vocations
team. Suggested donation of $150 to help cover costs.
For more information, please contact (the parish priest)
or
call
416-968-0997
or
email
vocations@archtoronto.org.





Sunday, November 13, 2016
9:00 am
For the repose of the souls of Myra and Ron Maynard –
from the Antkowski family
11:00 am
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Alicji
i Czarka w 6 rocznicę ich ślubu oraz o szczęśliwą
operację dla Alicji
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Weoniki – Od rodziny
Za † rodziców Marię i Józefa Drwięga – Od Czesławy i
Edwarda Kantor
Wednesday, November 16, 2016
7:00 pm
O Boże błogosławieństwo, nawrócenie i umocnienie w
wierze dla syna Michała
Friday, November 18, 2016
7:00 pm
Za zmarłych wspomnianych w Wypominkach
Saturday, November 19, 2016 (Latin)
9:00 am
Za zmarłych wspomnianych w Wypominkach
Sunday, November 20, 2016
9:00 am
For all souls
11:00 am
Za zmarłych i żyjących weteranów Polskiej Placówki
621 Royal Canadian Legion im. W. Andersa – Od
Zarządu
Za † Irenę i Leona Marszałek – Od dzieci z rodzinami
Za † Zygmuna Podgórskiego i za † Stanisławę i
Aleksandra Podgórskich
Za † rodziców Magdalenę i Wojciecha Kantor i rodziców
z obojga stron – Od Czesławy i Edwarda Kantor
Today there will be a special collection for the Shepherds’
Trust. This supports the needs of the retired diocesan
clergy. Please give generously.

