XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 12 LISTOPADA 2017
Refren Psalmu:
Ciebie, mój Boże, pragnie dusza moja
Rozważania Niedzielne

W świetle lepiej widać
Czy przypadkiem nie przypominamy tych dziesięciu
panien? Oczywiście, że przypominamy. Każdy z
nas ma czasami więcej, a czasami mniej światła.
Czasami tkwimy w mroku, a czasami w światłości.
Bardzo ważny jest decydujący moment, kiedy
panny po przebudzeniu mają stanąć przed panem
młodym. Do niego należy decyzja, czy wpuści je na
wesele. Dziwna sytuacja. Pan młody, czyli Jezus
mówi: Zapewniam was, że was nie znam. Jak to
możliwe, żeby nasz Stwórca i Zbawiciel nas nie
znał? Przecież to On, dając nam życie, zaprosił nas
do swego orszaku. Nie zna? A może nie poznaje,
ponieważ otacza nas ciemność. Może naszym
zadaniem jest uczynić wszystko, aby dać się
rozpoznać Jezusowi. Pewnego dnia, gdy Bóg
będzie otwierał nam bramy nieba, będzie to dla nas
moment decydujący. Czy powie wtedy do nas, że
poznaje naszą twarz, twarz, którą stworzył? Łatwo
jest stracić oblicze Chrystusa i upodobnić się do
demona. Trzeba się troszczyć o to światło, które
mamy, abyśmy dzięki niemu zostali rozpoznani i
wpuszczeni na ucztę w królestwie niebieskim.
Panie, Ty chcesz przyjrzeć mi się z bliska, ujrzeć
moją twarz, a ja tak często trwam w ciemności
grzechu. Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym
sługą. Wyrzekam się wszelkiej ciemności.

Your gift to God and our Parish
November 5, 2017
Sunday Offerings:
Renovation Fund:

$ 1, 390
$ 1, 395

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

Ogłoszenia / Announcements
Harcerki szczepu „Rzeka” i harcerze szczepu
„Podhale” bardzo dziękują wszystkim parafianom
za wsparcie finansowe zakupując w czasie
parafialnego lunch-u pierogi i kluski. Czuwaj!
Zapraszamy na kolejny poczęstunek 19 listopada
2017 r. po Mszy Św o godz. 11:00. Zapraszamy!
❖

Dzisiaj gościmy O. Dobromiła Witolda Bekera z
zakonu Ojców Franciszkanów, który wygłosi
kazanie okolicznościowe z okazji poświęcenia
Kanady Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi
Panny.
❖

W następną niedzielę (19 listopada) przewidziana
jest druga zbiórka pieniężna na Fundusz
Emerytalny Kapłanów Archidiecezji Toronto.
Przekazane dary pieniężne na ten cel pozwolą na
regularną emeryturę i świadczenia lekarskie dla
księży, którzy z racji swego wieku zakończyli już
posługę duszpasterską w swoich parafiach.
❖

Next Sunday, there will be a second collection for
The Shepherds’ Trust. The mission of The
Shepherds’ Trust is to help ensure that elderly and
disabled priests are provided with sufficient financial
resources to lead a dignified life after many years of
ministry. Your generous gift will help our priests to
maintain a modest but active and independent
lifestyle in their retirement years. For priests who
are ill or otherwise infirm, the Trust ensures they
have access to nursing home facilities and medical
care. Thank you for your support of this important
work.
❖

Senior Men’s High School Retreat (grades 11 &
12) on November 25, 2017
The Office of Vocations is hosting a day retreat at
Our Lady of the Airways Parish, Mississauga, on
Saturday, November 25 from 8:30 a.m. to 5 p.m.
This retreat will provide time to pray, interact &
socialize with other young Catholic men.
Seminarians deliver talks on practical aspects of
faith. The day includes Holy Mass, Adoration &
Confession. Registration for the retreat is to be
done online at: www.vocationstoronto.ca (under
Programs) or http://bit.ly/2xh8uMA. For more
information please call the Office of Vocations at:
416-968-0997 or email: vocations@archtoronto.org.

32nd SUNDAY IN ORDINARY TIME, NOVEMBER 12, 2017
Psalm Refrain:
My soul thirsts for you, O Lord my God
Reflection .....
In this week’s Gospel, Jesus talks about what
it means to be prepared to receive the Kingdom of
Heaven. This week’s reading follows a series of
warnings and predictions by Jesus about the coming
of the Son of Man. Jesus wants his disciples to
understand that the exact day and time cannot be
predicted. He teaches the disciples that they must
remain vigilant so that they will not be caught
unprepared.
When thinking about the parable of the wise
and foolish virgins, it is important to consider the firstcentury wedding traditions of Palestine. Scholars tell
us that it was the custom of the day for young
maidens—friends and family members of the bride—to
meet the bridegroom when he came to bring his bride
to her new home.
As with many of Jesus’ parables, several
levels of interpretation are possible. In last week’s
Gospel, we heard Jesus warn against following the
example of the Pharisees and scribes. If read in the
context of early Christianity’s struggle to define itself
against Pharisaic Judaism, this parable is a continuing
critique of Judaism. It suggests that the Jewish leaders
were like the foolish virgins, unprepared to meet
Jesus, the bridegroom of Israel.
In the chapter preceding this parable, however,
Jesus warns about the destruction of Jerusalem, the
tribulation of the end times, and the coming of the Son
of Man. When read in this context, today’s parable is a
warning to the Christian community to remain vigilant
and prepared to receive Jesus, the Son of Man who
will return at the end of time. This interpretation is
supported by the reference to the delay of the
bridegroom. The Christian community for whom
Matthew wrote this Gospel was coming to terms with
the realization that the promise of Jesus’ return would
not be fulfilled within their lifetimes. The question
remains for us to ask ourselves, are we ready to
receive Jesus? Will we be prepared to receive him?

Praying with the Church
Papal Prayer Intention
That Christians in Asia, bearing witness to the
Gospel in word and deed, may promote dialogue,
peace and mutual understanding, especially with
those of other religions.

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

„Za † członków Rodziny Żywego Różańca”
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Sunday, November 12, 2017
9:00 am
For all souls
11:00 am
Za † Eugeniusza Dec – Od żony Barbary
Za zmarłych z rodziny pozostałych w Rosji
Za † Lucjana Sanigórskiego i dziadków
Prusinowskich i Sanigórskich
Za † Stanisławę Kroczek – Od brata z rodziną
Wednesday, November 15, 2017
7:00 pm
Za † Wiktorię Kolasa
Za † Anastazję Choma – Od rodziny Antkowskich
Podziękowanie za modlitwę i duchowe wsparcie –
Od Teresy
Friday, November 17, 2017
7:00 pm
Za † Mariana Brzozowskiego w 16 rocznicę śmierci
Za † Henryka Burek – Od Krystyny i Piotra Klimek
Saturday, November 18, 2017 (Latin)
9:00 am
Za
wszytkich
zmarłych
wspomnianych
w
wypominkach
Sunday, November 19, 2017
9:00 am
For the repose of the soul of † Anastasia Choma –
from the Antkowski family
For the repose of the souls of † Bronisław and Anna
Gałek
11:00 am
Intencja od The Royal Canadian Legion
Za † Franciszkę, Jana, Józefa i Wandę Witiuk oraz
Mikołaja i Marię Grzesiowskich
Za † Henryka Kolasa w 1 rocznicę jego śmierci –
Od dzieci z rodzinami
Za † Wiktorię Kolasa w miesiąc po pogrzebie
Za † Zygmunta Podgórskiego w rocznicę śmierci

