III NIEDZIELA ADWENTU, 11 GRUDNIA 2016
Refren Psalmu:
Przybądź, o Panie, aby nas wybawić

Rozważania Niedzielne

III Niedziela Adwentu

Szczęśliwy, kto nie zwątpi w Chrystusa
Słowa Jezusa, będące odpowiedzią daną Janowi,
są bardzo ważne i aktualne dla nas. Są to bowiem
słowa dla nas i o nas. Dla nas, bo umacniają nas w
cierpliwości, która jest zbawienna. W sytuacjach,
kiedy wydaje się nam, że jesteśmy sami, jak Jan
Chrzciciel w więzieniu, i zbyt słabi, by podjąć trud
nawrócenia, musimy pamiętać, że błogosławiony
jest ten, kto nie zwątpi w Chrystusa. Są to słowa
także o nas, ponieważ i nam jest głoszona Dobra
Nowina, a dzięki uzdrawiającej mocy sakramentów
nasze zwiędłe z powodu grzechów życie nabiera
świeżości i w pełni rozkwita. Dokona się to, gdy
pokornie i cierpliwie stanie-my w szeregu ubogich,
niewidomych i głuchych, by jako najmniejsi tu, na
ziemi, otrzymać wieczną chwałę w niebie.
Chryste, który przychodzisz, aby nas wybawić z
naszej niemocy i wyprowadzić z ciemności, do
Ciebie przychodzę, aby nie być samotnym, u Ciebie
szukam zrozumienia, miłości i dobra.

Your gift to God and our Parish
December 11, 2016
Sunday Offerings:
Renovation Fund:

$ 1, 420
$ 1, 860

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

III Niedziela Adwentu jest nazywana Niedzielą
Różową lub - z łaciny - Niedzielą GAUDETE.
Nazwa ta pochodzi od słów antyfony na wejście:
"Gaudete in Domino", czyli "Radujcie się w Panu".
Teksty liturgii tej niedzieli przepełnione są radością
z zapowiadanego przyjścia Chrystusa i z
odkupienia, jakie On przynosi.

Ogłoszenia
Uwaga dzieci! Dzisiaj po Mszy Św. przybędzie do
nas Św. Mikołaj. Zapraszamy wszystkich do Sali
parafialnej.

Ofiary na kwiaty i dekoracje bożonarodzeniowe
można składać osobiście lub w trakcie kolekty.

Opłatek Wigilijny znajduje się w pobliżu głównego
ołtarza.

Jak każdego roku, organizowana jest w naszej Sali
parafialnej “zabawa Sylwestrowa”. Zgłoszenia i
zapytania proszę kierować do Pani Haliny Bałdyga.

Dzisiaj będziemy gościć Siostry Misjonarki św.
Piotra Klawera z Toronto, które służą Kościołowi
Misyjnemu poprzez animację misyjną i pomoc
misjonarzom na całym świecie. Zgromadzenie
Sióstr Klawerianek zostało założone przez bł.
Marię Teresę Ledóchowską w 1894 r. Nabywając
Kalendarz Misyjny na rok 2017 lub kartki na Boże
Narodzenie, można wesprzec potrzebujących w
krajach misyjnych.

3RD SUNDAY OF ADVENT, DECEMBER 11, 2016
Psalm Refrain:
Lord, come and save us
Reflection .....
The third Sunday of Advent is traditionally
called Gaudete Sunday. Gaudete is the Latin word
meaning “rejoice.” This Sunday is so named because
“Rejoice” is the first word in the entrance antiphon for
today's Mass taken from Philippians 4:4,5: “Rejoice in
the Lord always; again I say, rejoice! The Lord is
near.” Some people mark this Sunday on their
Advent wreath with a pink candle instead of a purple
candle. This Sunday is a joyful reminder that our
salvation is near.
This week's Gospel Reading continues our
Advent reflection on the person and message of John
the Baptist. Last week we heard John speak about
his relationship to the coming Messiah, Jesus. This
week, we hear Jesus' message to John the Baptist,
now in prison, about the signs of the kingdom found
in Jesus' ministry and Jesus' assessment of John's
role in the Kingdom of God.
The Gospel of Matthew tells the story of
John's arrest in chapter 14:3-12. In today's Gospel,
John sends word to Jesus from prison, asking if
Jesus is the Messiah for whom he has been waiting.
Jesus responds by pointing to the miracles that he
has worked and invites John and the other hearers to
make their own determination. In his next breath,
however, Jesus praises John for his role in preparing
the way for Jesus. Then Jesus says that all of those
who work for the Kingdom of God will be as great as
John and even greater.
Jesus' message to John about the signs of
the kingdom being performed recalls the salvation
described by the prophet Isaiah. This passage is a
reminder that the beginning of salvation is already
mysteriously present to us, but also yet to be fulfilled.
Salvation is already in our midst as manifest in the
miraculous deeds of Jesus and in the Church. But
salvation is also to be fulfilled in the coming reign of
God. Even as we observe our world today, we can
find glimpses of God's work among us. Even more,
we help to prepare the way for God's kingdom by our
words and our deeds. This message is indeed a
cause for rejoicing.

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

„Za zmarłych Kapłanów i Sióstry Zakonne,
którzy pełnili posługę w naszej parafii”


















Sunday, December 11, 2016
9:00 am
For all Parishioners
11:00 am
Za † Danutę, Stefana i Ryszarda Nieżorawskich
– Od brata Edwarda z rodziną
Za † Henryka Kolasa – Od przyjaciół
Za † Lucjana Sanigórskiego
Wednesday, December 14, 2016
(Day of Confession)
7:00 pm
Za † Helenę Marię
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
dalszą opiekę dla Ryszarda w dniu jego urodzin
Friday, December 16, 2016
7:00 pm
Za † Henryka Kolasa w 30 dzień śmierci – Od
przyjaciół
Saturday, December 17, 2016 (Latin)
9:00 am
Za † Krzysztofa – Od mamy
Sunday, December 18, 2016
9:00 am
Za † Janinę Borowicz – Od syna z rodziną
For † Florindo Deli – From wife
11:00 am
Za † Danutę Kotapkę – Od Krystyny, Teresy i
Jadwigi
Za † Lucjana Sanigórskiego

