I NIEDZIELA ADWENTU, 27 LISTOPADA 2016
Refren Psalmu:
Idźmy z radością na spotkanie Pana

Rozważania Niedzielne

Czujność naszą cnotą
Ile dobra może dokonać nasza czujność? Kto wie!
Gdyby wykazywali się nią współcześni Noemu, to
może nie nastałby najbardziej znany kataklizm w
dziejach ludzkości... Jednak cykliczność pór roku i
naszych czynności wprowadza nas w duchowe
odrętwienie, a nawet uśpienie. Ewangelia, w której
nie brakuje wezwań do zachowania czujności, chce
nas z tego stanu wyrwać. Dlatego stawia nas w
obliczu spotkania z Chrystusem zarówno u kresu
drogi adwentowej, jak i naszego życia. My, Jego
uczniowie, nie możemy być tymi, którzy nie
spostrzegli się. Czujność jest więc naszą
chrześcijańską cnotą, czyli stałym nastawieniem na
czynienie dobra. Ona pomaga uporządkować
sprawy tego świata, aby nam właściwie służyły.
Panie, rozpoczynam nowy rok od szczerego
przejęcia się Twoim słowem. Muszę nie tylko
pamiętać, że ponownie przyjdziesz, ale być zawsze
dobrze przygotowanym na spotkanie z Tobą.

Rozpoczęcie Adwentu
Adwent (z łac. adventus - przyjście, przybycie) to
okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od I
Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia
Okresu Zwykłego, a kończy przed I Nieszporami
uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24
grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery
kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi
pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym.
Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów:
1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku
oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale
na końcu czasów (okres od początku Adwentu do
16 grudnia włącznie);
2. czasu bezpośredniego przygotowania do
uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której
wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na
ziemię.
Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii adwentowej
obydwu części jest czytanie księgi proroka Izajasza.
Czytanie to obrazuje tęsknotę za wyczekiwanym
Mesjaszem.

Ogłoszenia
Your gift to God and our Parish
November 20, 2016
Sunday Offerings:

$ 1, 430

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

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

Zapraszamy na spotkania Kręgu Biblijnego dla
dorosłych w środy po Mszy Św o godz. 7:00 pm.

Z naszej rodziny parafialnej odszedł do niebieskiej
ojczyzny s+p Henryk Kolasa. Wieczny odpoczynek
racz mu dać, Panie!

1ST SUNDAY OF ADVENT, NOVEMBER 27, 2016
Psalm Refrain:
Let us go rejoicing to the house of the Lord
Reflection .....
Today is the first Sunday of Advent, which
is also the first Sunday of a new liturgical year for
the Church. The Advent season includes the four
Sundays that precede Christmas. It is a time of
preparation for the coming of the Lord. In this
season, we recall two central elements of our faith:
the final coming of the Lord in glory and the
incarnation of the Lord in the birth of Jesus. Key
themes of the Advent season are watchful waiting,
preparation, and justice.
In this new liturgical year, the Gospel of
Matthew will be the primary Gospel proclaimed
(Lectionary Cycle A). In today's Gospel, we hear
Jesus speak about the need for wakefulness, for
watchful waiting, for the coming of the Son of Man.
Matthew's Gospel is dated by most
scholars after 70 A.D. Most believe that Matthew
wrote for a primarily Jewish community, but one
that was no longer centered on the Temple in
Jerusalem. These were Jewish Christians trying to
come to terms with their relationship to Judaism in
a new situation: Judaism after the destruction of
the Temple in Jerusalem. There may have been
Christians who believed that the events of the
world around them gave evidence of the imminent
return of the Lord in glory.
The passage from Matthew we read today
is rather straightforward. No one knows the precise
time of the coming of the Lord in glory, so watchful
waiting and vigilance are required. The passage
speaks to the uselessness of looking for signs;
there will be none. As a thief sneaks in during the
night, so will the Lord's coming in glory be.
The question for us as members of the
Christian community, then, is how do we prepare
for this? Today's passage speaks more about the
manner of waiting, rather than the details of the
preparation. Jesus compares the vigilance required
of Christians to the vigilance of a homeowner who
knows the plans of the thief. If one knows that the
thief's action is imminent, one remains watchful. As
Christians, we know that our Lord is coming even if
we cannot know the precise timing. Jesus calls us
to be watchful and vigilant, like the homeowner. If
we become lax in our Christian living, we may be
caught unprepared.

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

„Za zmarłych członków Żywego Rózańca”





















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 jego
śmierci
Za † Eugene Noga – Od Jania i Charles Farquharson
Za † Marię i Jana Drwięga i zmarłych dziadków
Edwarda
Za † Henryka Kolasa
Za † Stanisława Felusia w 1 rocznicę śmierci – Od
żony, syna i przyjaciół
Wednesday, November 30, 2016
7:00 pm
O potrzebne łaski dla Wiesława – prosi siostra
Elżbieta
Friday, December 2, 2016
7:00 pm
Za † Zbigniewa Pytel
Saturday, December 3, 2016
9:00 am
Za zmarłych Kapłanów i Sióstry Zakonne, którzy
pełnili posługę w naszej parafii – Intencja Rodziny
Żywego Różańca
Sunday, December 4, 2016
9:00 am
For all Parishioners
11:00 am
Za † Barbarę Jedwabską – Od Heleny
Za † Włodzimierza i Marię Siniewiczów i zmarłych z
rodziny Grzegorzewskich, Słońskich i Starczaków –
Kozłowskich – Od Krystyny Starczak - Kozłowskiej
Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla
rodziny Mikowskich

