IV NIEDZIELA ADWENTU, 18 GRUDNIA 2016
Refren Psalmu:
Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały

Rozważania Niedzielne

IV Niedziela Adwentu

Józef - mąż sprawiedliwy
Józef został nazwany człowiekiem sprawiedliwym.
Na ten tytuł zasłużył przez właściwe rozumienie
Prawa. Sprawiedliwość Józefa polega na stałym
rozważaniu słowa Bożego i życiu nim na co dzień.
Jego postawa jest więc bliska postawie Maryi. Ta
duchowa łączność pozwoliła mu zrozumieć więcej
niż więzy małżeńskie. Józef przezwycięża ludzkie
trudności i z wiarą i miłością przyjmuje Maryję oraz
Tego, który począł się w Niej z Ducha Świętego.
Jego obecność w tym wydarzeniu jest niezwykle
ważna - jako syn Dawida jest spadkobiercą obietnic
danych
temu
królowi.
Jego
fiat
objawi
sprawiedliwość Boga wyrażoną w wypełnionym już
znaku Dziewicy i Jej Syna, który obwieszcza światu,
że Bóg jest z nami.
Panie, Ty przez św. Józefa uczysz mnie
sprawiedliwości większej, czyli takiej, dzięki której
odnajduję drogę prowadzącą do zjednoczenia
nakazów prawa z uczynkami miłości.

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

$ 1, 580

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

Ogłoszenia
W III Niedzielę Adwentu, w naszej parafii gościliśmy
Św. Mikołaja. Licznie zgromadzeni parafianie,
goście (s. Renata i s. Iwona, ze zgromadzenia
Sióstr Misjonarek Św. Piotra Klawer), i oczywiście
dzieci z naszej parafialnej wspólnoty – wszyszy
radośnie przeżywaliśmy to niezwykłe wydarzenie.
Nasi najmłodsi członkowie parafii zaprezentowali
ciekawy program, obfity w wiersze i piosenki
związane z Św. Mikołajem.
Składamy specjalne podziękowanie dla naszych
utalentowanych
dzieci,
ich
rodziców
i
organizatorów, a w szczególności pani Lucynie i jej
córce Patrycji. Bóg zapłać!

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.

Chór Novi Singers zaprasza na koncert kolęd i
muzyki bożonarodzeniowej (polskiej i obcej), który
odbędzie się 8 stycznia 2017 r. o godz. 17:00 w
Kościele Our Lady of Sorrows, 3055 Bloor St. W. w
Toronto. Przewidziane jest wspólne kolędowanie z
publicznością.
Bilety można nabyc u pani Izabeli Naruszewicz, tel:
416-705-5652.

4th SUNDAY OF ADVENT, DECEMBER 18, 2016
Psalm Refrain:
May the Lord come in; he is king of glory.
Reflection .....
Finally, on this the Fourth Sunday of Advent,
our Gospel Reading permits us to begin our
contemplation of the mystery of the Incarnation we
celebrate at Christmas: “Now this is how the birth of
Jesus Christ came about” (Matthew 1:18).
The Gospel of Matthew tells the story of the
birth of Jesus from Joseph's perspective. Today's
Gospel passage is the second movement in this story.
In the preceding verses of the first chapter of Matthew's
Gospel, the Evangelist has listed the genealogy of
Jesus, tracing his lineage through King David to
Abraham. In the chapter to follow, Matthew tells of the
visit from the Magi, the Holy Family's flight into Egypt,
and Herod's massacre of the infants in Bethlehem. (The
other stories which we associate with Christmas, the
Annunciation, the Visitation, the angel and the
shepherds, are found in the Gospel of Luke).
We must not gloss over too quickly the difficult
circumstances described in today's Gospel. The way
that Joseph and Mary face these circumstances tells us
much about these holy people and their faith in God.
Joseph and Mary are betrothed to be married. This is
sometimes described as an engagement period, but it is
more than that. Betrothal in first century Jewish culture
was in fact the first part of the marriage contract. A
breach of this contract was considered adultery. Mary is
found to be with child. If adultery is proven, the
punishment might be death. Joseph has rights under
Mosaic law, but chooses to act discreetly in his plans to
break the marriage contract, so as to protect Mary. Then
God intervenes.
The message of the angel of the Lord given to
Joseph in his dream tells us much about the child that
Mary bears and his role in God's plan. He is conceived
by the Holy Spirit. His name will be Jesus, which in the
Hebrew means “Yahweh saves.” He will be the
fulfillment of the prophecy heard in today's first reading
from Isaiah: “. . . The virgin shall be with child . . . and
shall name him Emmanuel [God with us].”
Joseph does as the angel of the Lord directs.
He takes Mary to be his wife and accepts the child in
her womb as his own. Joseph and Mary are both
cooperative with God's plan. They are both models for
us of what it means to be faithful servants of God.

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 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
Za † Fryderyka Wiśniewskiego
Za † Marię i Stanisława oraz zmarłych członków
rodziny
Wednesday, December 21, 2016
7:00 pm
Za † Władysława Marks – Od Rodziny
Friday, December 23, 2016
7:00 pm - Wolna
Saturday, December 24, 2016 (Latin)
9:00 am
O łaskę wiary i Boże błogosławieństwo dla Wiesi i
Antoniego
Midnight Mass (Pasterka)
24:00
For † rodziców Aleksandra i Marię oraz Bronisława
i Sabinę Osieckich - Od córki z rodziną
Sunday, December 25, 2016
9:00 am
For Parishioners
11:00 am
Za † Seweryna Borowskiego
Z podziękowaniem Panu Bogu za wszelkie łaski z
prośbą o opiekę matki Bożej dla Teresy z okazji jej
urodzin
Za † Lucjana Sanigórskiego

