III NIEDZIELA ZWYKŁA, 22 STYCZNIA 2017
Refren Psalmu:
Pan moim światłem i zbawieniem moim
Rozważania Niedzielne

Posłany do grzeszników
Bardzo dużo światła na działalność Jezusa w Galilei
rzuca cytat ze Starego Testamentu, który ukazuje, że
Jezus poszedł do ludu, który był pogrążony w
ciemności.
Jezus
nie
został
posłany
do
sprawiedliwych, ale do grzeszników; nie do zdrowych,
ale do chorych. Ta prawda bardzo mocno wybrzmiewa
na kartach Nowego Testamentu. Niestety my sami
zbyt często o niej zapominamy. Bóg nie odrzuca
nikogo, nawet największego grzesznika. Dla każdego
istnieje możliwość zbawienia, którą Bóg pragnie
zrealizować. Kto lub co więc daje nam prawo do tego,
aby innym tego zbawienia odmawiać? Co więcej, jaki
grzech może nas samych oddzielić od Boga? Nie ma
takiego grzechu, który by nie mógł być przebaczony.
Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Niech ta prawda
nieustannie rozświetla nasze wewnętrzne ciemności.
Panie, Ty zbawiasz wszystkich, którzy do Ciebie
wołają. Otwórz nasze oczy na Twoje światło, aby
dzięki niemu rozpierzchły się nasze wewnętrzne
ciemności.

Jubileusze 2017 roku
W 2017 roku obchodzić będziemy dwie ważne
rocznice: 100-lecia objawień fatimskich i założenia
Rycerstwa Niepokalanej.
W 1917 r. Matka Boża ukazała się trójce dzieci
w małej portugalskiej wiosce Fatimie i przyniosła
światu orędzie pokoju. W tym samym czasie w
Rzymie młody franciszkanin św. Maksymilian Kolbe
zrozumiał, że każdą łaskę - w tym łaskę zwycięstwa
duchowego i prawdziwego pokoju - można
otrzymać tylko przez ręce Niepokalanej. Ten święty
franciszkanin całkowicie oddał się Niepokalanej
jako Jej rycerz i zaprasza wszystkich, by zostali
gorliwymi rycerzami Maryi, a na znak szczególnego
oddania zdobili swoją pierś Cudownym Medalikiem
Niepokalanej.
Od tych wydarzeń mija prawie 100 lat.
Przesłanie Matki Bożej z Fatimy realizowane jest w
Rycerstwie Niepokalanej, a właściwie w istocie tego
ruchu, czyli w całkowitym zawierzeniu Niepokalanej
siebie, swojej przeszłości, teraźniejszości i
przyszłości. Ona wie najlepiej, na jakim polu Nowej
Ewangelizacji jesteśmy potrzebni, byśmy "oddali
Bogu jak największą chwałę".

Ogłoszenia
Your gift to God and our Parish
January 15, 2017
Sunday Offerings:
Opłatek Parafialny:

$ 1, 875
$ 1, 575

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

Za tydzień 29 stycznia, po Mszy Św. o godz. 11:00,
Rodzina Harcerska szczepu Rzeka i Podhale,
zaprasza wszystkich parafian i gości na pierogi,
kawę i pączki. Czuwaj.

Podziękowanie
wszystkim
organizatorom
„Parafialnego Opłatka,” za równo dorosłym jak i
dzieciom za stworzenie radosnego spotkania, które
powoli nam jeszcze raz doświadczyć, że jesteśmy
jedną parafialną rodziną, wzajemnie wspomagającą
się w dążeniu do świętości i wiecznego zbawenia.

3rd SUNDAY IN ORDINARY TIME, JANUARY 22, 2017
Psalm Refrain:
The Lord is my light and my salvation
Reflection .....
Today's Gospel describes the beginning
of Jesus' public ministry. In the Gospels of
Matthew, Mark, and Luke (called the Synoptic
Gospels), Jesus' public ministry begins after his
baptism by John the Baptist and after his retreat
to the desert where he was tempted by the devil.
When Jesus returns from the desert, he hears
that John has been arrested.
The first part of today's Gospel places
Jesus' ministry in the context of the writings of
the prophet, Isaiah. Matthew wants to show that
Jesus is the fulfillment of the prophecies given to
the people of Israel, and he refers to Isaiah to do
so. Isaiah says that the Messiah will begin his
ministry in Galilee, the land of the Gentiles.
When Jesus begins to preach in Galilee,
Matthew points to his ministry as a fulfillment of
Isaiah's prophecy, proof that Jesus is the
Messiah.
When Jesus called his first disciples, the
Gospel tells us that the fishermen (Peter and
Andrew, James and John) dropped everything to
follow Jesus immediately. Yet this Gospel tells
us little about the prior experience that the
fishermen had of Jesus. Did they know him?
Had they heard him preach? What kind of
person must Jesus have been to invoke such a
response? We can imagine that Jesus was a
powerful presence to elicit a response as
immediate and complete as these first disciples
gave.
The Gospel concludes with a description
of the ministry that Jesus begins in Galilee.
Jesus inaugurates the Kingdom of God with his
work. He teaches in the synagogue and
preaches the kingdom. His ability to cure
people's diseases and illness is a sign of the
kingdom. In Jesus' ministry, we already begin to
see the Kingdom of God among us.
Join us at Mary, Mother of God School for an evening of
live music on Saturday, January 28th, 2017, at 7:30 pm.
Our wonderful house band will take us on a journey
through the 60's, 70's, 80's, and beyond! Tickets are $20
(19 years old and older, please). Munchies, desserts and
coffee (Cash Bar). For tickets, please call: 416-531-7897

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

„O pokój na ziemi”


















Sunday, January 22, 2017
9:00 am
For parishioners
11:00 am
Za † Bogdana i Eugenię, za † Zbigniewa
Bogusławskiego i w intencji syna Adama
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i pomyślność dla
Kacpra
Za † rodziców Irenę i Mieczysława Mierzwa – Od córki z
rodziną
Wednesday, January 25, 2017
7:00 pm
Za † Witolda Waldzińskiego
Friday, January 27, 2017
7:00 pm
W intencji rządzących, aby uznali w Bogu jedynego
władcę świata
Saturday, January 28, 2017 (Latin)
9:00 am
Za † Stanisława, o wieczne szczęście dla niego w
niebie
Sunday, January 29, 2017
9:00 am
For the repose of the soul of Maria Lan, Anthony
Cuong, Anthony An – Requested by the Dang family
11:00 am
Za † Piotra Wasilewskiego – Od żony z synami
Za † Danute Wareszczak-Stasiak
W podziękowaniu za okazywane dobro, zprośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę MB dla Andrzeja
Dąbrowskiego – Od Zofii i Danuty
Senior Men’s High School Retreat (Grades 11 & 12)
The Office of Vocations is hosting a day retreat at
Blessed Sacrament Parish, 24 Cheritan Avenue
Toronto on Saturday, February 11, 2017 (from 9am to
5pm). Provides a time to pray, interact & socialize with
other young Catholic men. Seminarians deliver talks on
practical aspects of faith. Day includes Holy Mass,
Adoration & Confession. For more information please call
the Office of Vocations at 416-968-0997 or email:
vocations@archtoronto.org

