XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 20 LISTOPADA 2016
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA
Refren Psalmu:
Idźmy z radością na spotkanie Pana

Rozważania Niedzielne

On króluje przez miłość
Każde ziemskie królestwo przemija i każda ziemska
potęga upada, a Chrystus Król żyje i wszystko w
Nim istnieje. On króluje przez miłość, a nie przez
rozkazy i ustawy. Dlatego pragnie, aby wszyscy byli
w Jego królestwie i swoim słowem wprowadza tego,
kto szczerze się nawraca. Jezus ma więc władzę,
ale objawia ją jako niewolnik ofiarowany za każdego
z nas, bo królestwo Jego nie jest z tego świata.
Dowodem Jego władzy i miłości są słowa:
Zapewniam cię: Dzisiaj ze Mną będziesz w raju.
Chrystus Król czeka na nas cierpliwie na krzyżu,
abyśmy zapragnęli Jego panowania. Cierpliwie, bo
jest innym królem niż wszyscy pozostali władcy.
Jeszcze w godzinie śmierci daje On każdemu z nas
szansę na nawrócenie.
Chryste, nawet w obliczu śmierci szukasz
zabłąkanej owcy i przyprowadzasz ją do owczarni.
Taka jest Twoja pełna miłości królewska władza. To
dzięki niej otwierasz bramy królestwa.

Your gift to God and our Parish
November 13, 2016
Sunday Offerings:
Shepherd’s Trust:

$ 1, 450
$ 920

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

Uroczystość Chrystusa Króla
Od dawna już powszechnie nazywano Chrystusa Królem
w przenośnym tego słowa znaczeniu, a to z powodu
najwyższego stopnia dostojeństwa, przez które
wyprzedza wszystkie stworzenia i przewyższa je.
Mówimy więc, iż Chrystus króluje w umysłach ludzkich,
nie tyle dla głębi umysłu i rozległości Swej wiedzy, ile że
on sam jest prawdą, a ludzie od Niego powinni prawdę
czerpać i posłusznie ją przyjmować; mówimy też, iż
Chrystus króluje w woli ludzkiej, ponieważ w Nim nie
tylko nieskazitelna wola ludzka stosuje się zupełnie i z
całym posłuszeństwem do najświętszej woli boskiej, lecz
także dlatego, że Chrystus tak wpływa natchnieniami
swymi na naszą wolną wolę, iż zapalamy się do
najszlachetniejszych
rzeczy.
Wreszcie
uznajemy
Chrystusa jako Króla serc dla Jego "przewyższającej
naukę miłości" i dla łagodności i łaskawości, którą
przyciąga dusze. Żaden bowiem człowiek nigdy nie był i
nie będzie do tego stopnia ukochanym przez wszystkie
narody, jak Jezus Chrystus.
Lecz jeżeli głębiej wnikniemy w rzecz, widzimy, iż we
właściwym tego słowa znaczeniu imię i władzę króla
należy przyznać Chrystusowi jako Człowiekowi,
albowiem tylko o Chrystusie jako Człowieku można
powiedzieć, iż otrzymał od Ojca "władzę i cześć, i
królestwo"; Chrystus bowiem, jako Słowo Boga, będąc
współistotnym Ojcu, wszystko ma wspólne z Ojcem, a
więc także najwyższe i nieograniczone władztwo nad
wszystkim stworzeniem.

Ogłoszenia
Dzisiaj po Mszy św., Koło Przyjaciół Harcerstwa przy
szczepach Rzeka i Podhale zaprasza na wyprzedaż pierogów,
klusek śląskich, pączków i kawy. Zebrane fundusze będą
przeznaczone na dofinansowanie pobytu harcerzy na
Światowym Zlocie Harcerstwa w Polsce.


Początek Rekolekcji Adwentowych w naszej Parafii od 4
grudnia do 7 grudnia. Prowadzący rekolekcje – Ks
Tomasz Franieczek, kanonik regularny laterański.

34th SUNDAY IN ORDINARY TIME, NOVEMBER 20, 2016
CHRIST THE KING
Psalm Refrain:
Let us go rejoicing to the house of the Lord
Reflection .....
Today as a Church, we conclude our
liturgical year and celebrate the Feast of Christ the
King. The Gospel we proclaim shows the great
mystery of our faith: In the moment of his
crucifixion, Jesus is shown to be King and Savior
of all.
Luke's Gospel has been loaded with
surprises: the poor are rich, sinners find salvation,
the Kingdom of God is found in our midst. Here we
see the greatest surprise of all. We are confronted
with the crucified Jesus, whom faith tells us is King
and Savior of all. The irony is that the inscription
placed on the cross, perhaps in mockery, contains
the profoundest of truth. As the leaders jeer, the
thief crucified by his side recognizes Jesus as
Messiah and King, and finds salvation.
Jesus is King, but not the kind of king we
might have imagined or expected. His kingship
was hidden from many of his contemporaries, but
those who had the eyes of faith were able to see.
As modern disciples of Jesus, we, too, struggle at
times to recognize Jesus as King. Today's Gospel
invites us to make our own judgment. With eyes of
faith, we, too, recognize that Jesus, the crucified
One, is indeed King and Savior of all.

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 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
Za † Stanisławę Frydrych w 1 rocznicę śmierci – Od
córki z rodziną
Wednesday, November 23, 2016
7:00 pm
O potrzebne łaski dla Wiesława – prosi siostra
Elżbieta
Friday, November 25, 2016
7:00 pm
O potrzebne łaski dla Wiesława – prosi siostra
Elżbieta
Saturday, November 26, 2016 (Latin)
9:00 am
Za zmarłych wspomnianych w Wypominkach
Sunday, November 27, 2016
9:00 am
For all Parishioners
11:00 am
Za † Żoze Reis w 1 rocznicę śmierci – Od Ireny z
rodziną
Za † Aleksandra Podgórskiego w rocznicę śmierci
Za † Eugene Noga Jania i Charles Farquharson
Za † Marię i Jana Drwięga i zmałych dziadków
Edwarda

