IV NIEDZIELA ZWYKŁA, 29 STYCZNIA 2017
Refren Psalmu:
Ubodzy duchem mają wstęp do nieba
Rozważania Niedzielne

Pójdźmy drogą ku szczęściu
Każdy z nas pragnie szczęścia. Szukamy go na
wiele różnych sposobów, ale w praktyce rzadko
korzystamy ze wskazówek Jezusa z dzisiejszej
Ewangelii. Trudno jest nam zrozumieć, że to
właśnie one prowadzą do prawdziwego szczęścia.
Oczywiście zaprezentowany w nich ideał jest piękny
i raczej mu nie zaprzeczamy, ale jak to w życiu
bywa, ideał ideałem, a codzienność wymaga innych
wyborów. Często tak myślimy i na skutek tego
nasze poszukiwanie szczęścia zdaje się nie mieć
końca. Droga, którą wskazuje nam dzisiaj Jezus,
nie jest prosta, ale jeśli rzeczywiście Mu ufamy, to
możemy być pewni, że doprowadzi nas do celu.
Bóg pragnie, abyśmy byli szczęśliwi. Właśnie po to
Jezus wskazał nam drogę prowadzącą do
szczęścia. Sami jednak musimy zdecydować, czy
nią pójdziemy.
Duchu Święty, przemieniaj nasze umysły, abyśmy
zrozumieli, co przyczynia się do naszego
prawdziwego szczęścia i naucz nas podążać ku
niemu.

Your gift to God and our Parish
January 22, 2017
Sunday Offerings:

$ 1, 355

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

Sakramentalia – znakami blizkości Boga
W tym tygodniu wspominamy w Kościele
Powszechnym dwoje świętych – Św. Błażeja (3
lutego) i Św. Agatę (5 lutego). Wokół tych świętych
powstała bogata tradycja Kościoła, z którą
związane są sakramentalia, czyli święte znaki
pochodzące od Boga i wyrażające Jego opiekę nad
człowiekiem.
Św. Błażej pochodził z Cezarei Kapadockiej
(dzisiejsza Turcja) i żył w IV wieku. Ukończył studia
filozoficzne, ale został lekarzem. Preśladowania
chrześcijan w tym czasie dotknęły również św.
Błażeja. Został on aresztowany i w dordze do
więzienia błogosławił wiernych, wśród których
zobaczył
chłopca
konającego
z
powodu
zadławienia ością ryby. Święty zatrzymał się przy
chłopcu, dotknął jego szyi i pobłogosławił go.
Chłopiec natychmiast odzyskał zdrowie. Święty
Błażej wyprasza wiernym wiele łask, szczególnie
przy chorobach gardła. Na pammiątkę uzdrowienia
chłopca, 3 lutego, we wspomnieniu św. Błażeja,
świeci się w kościele świece zwane „błażejkami”, a
następnie związuje się je w krzyż i dotyka się gardła
wiernych. Czyni się to z nadzieją ustrzeżenia się
choroby gardła i innych dolegliwości.
Św. Agata żyła w III wieku i pochodziła z
zamożnego rodu z Katanii na Sycylii. W 16 roku
życia, poniosła śmierć męczeńską za wiarę. Rok po
jej śmierci, wybuchł wulkan Etna i rozpalona lawa
zagrażała miastu. Mieszkańcy Katnii prosili św.
Agatę o pomoc i posłużyli się jej welonem dla
powstrzymania ognistej lawy. Miasto zostało
uratowane. I tak św Agata została obrana patronką
chroniącą przed pożogą ognia. Polska tradycja
ujmuje to w przysłowiach: „Gdzie św. Agata,
bezpieczna tam chata” lub „Sól św. Agaty strzeże
od ognia chaty”. Stąd we wspomnienie św. Agaty,
błagamy Boga, aby sól i chleb chroniły nasze
domostwa i mieszkania od niebezpieczeństw
pożaru i od innych przeciwności.

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

4th SUNDAY IN ORDINARY TIME, JANUARY 29, 2017
Psalm Refrain:
Blessed are the poor in spirit; the kingdom of heaven is theirs!
Reflection .....
Today's reading is the beginning of Jesus'
Sermon on the Mount, which is found in
Matthew's Gospel. The form of the Beatitudes
found here is not unique to Jesus. Beatitudes
are found in the Old Testament, in the psalms,
and in wisdom literature, for example. They are a
way to teach about who will find favor with God.
We quickly note in this reading that the
people whom Jesus calls “blessed” and “happy”
are not people we think of as blessed or happy .
. . the poor in spirit, the meek, the persecuted.
This Gospel is one of reversals. Jesus' blueprint
for happiness reflects little of what the world
might call happiness.
“Blessed” is sometimes translated as
happy, fortunate, or favored. In other words,
Jesus is saying that divine favor is upon those
who are poor, those who mourn, those who are
persecuted. This news might have been
welcome—and surprising—to the crowds who
heard Jesus that day.
The Beatitudes can be understood as a
framework for Christian living. Our vocation as
Christians is not to be first in this world, but
rather to be first in the eyes of God. By referring
to the good things that the faithful will
experience, Matthew reminds us that those who
act in the manner described in the Beatitudes
will find their reward with God.

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

„O pokój na ziemi”
















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








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
O Boże błogosławieństwo, opiekę MB i zdrowie dla
Urszuli Kornaus
Wednesday, February 1, 2017
7:00 pm
Za † Marię Siwiec – Od rodziny
Thursday, February 2, 2017 (Latin)
7:00 pm
O Boże błogosławieństwo dla Wiesławy i Antoniego
Dobosz
Za † Józefa i Marię Drwięga
Friday, February 3, 2017
7:00 pm
Za † Teresę Turowską w 12 rocznicę śmierci
Saturday, February 4, 2017
9:00 am
O zjednoczenie wszystkich Chrześcijan w Kościele
Katolickim
Sunday, February 5, 2017
9:00 am
For parishioners
11:00 am
Za † Seweryna Borowskiego
Za † Stefana Nowackiego w 10 rocz. śmierci – Od
córki z rodziną
Za † Janinę Wiśnicki

