XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 19 LISTOPADA 2017
Refren Psalmu:
Błogosławiony, kto się boi Pana
Rozważania Niedzielne

Wspomnienie Ofiarowania NMP
21 listopada
Z racji tego, że nasza parafia ma za patronkę NMP,
oddajmy szczególną cześć Maryji we wspomnienie
Jej ofiarowania w świątyni.

Zachłanny Bóg
Za każdym razem, kiedy Bóg porównuje się do
kogoś zachłannego, do kogoś, kto zbiera tam, gdzie
nie posiał, kogoś, kto ma wielkie oczekiwania
wobec ludzi, być może chce nam powiedzieć:
Jestem zachłanny na człowieka, jestem zachłanny
na to dobro, które może stać się jego udziałem.
Jestem spragniony tego dobra, które rodzi się tam,
gdzie pojawia się człowiek. Jestem spragniony
człowieka. Może to chce nam powiedzieć Bóg w tej
niezwykłej Ewangelii?
Boże Ojcze, spraw, abym na wzór Jezusa pragnął
pełnić Twoją wolę, aby nastało Twoje królestwo
miłości i prawdy.
Dear Parishioners,
We are full of thanksgiving to God and the Blessed
Virgin Mary for all the continual blessings bestowed on
our parish. We recently completed two major
renovation projects (installation of A/C and updating of
sound system), and we are planning to replace the
dated roof over our church very soon. To aid in the
fundraising efforts for this, we will be sending out a
letter asking for financial support of this work. Thank
you in advance and God Bless!
Parish Pastor

Your gift to God and our Parish
November 12, 2017
Sunday Offerings:

$ 1, 545

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

Przekonanie, że Maryja już w dzieciństwie w
szczególny sposób została ofiarowana Bogu opiera
się na tradycji pochodzącej z II wieku. Z
apokryfu Protoewangelii Jakuba (powstała ok. 150
r.) dowiadujemy się, że rodzicami Maryi byli
Joachim i Anna, a ich córka urodziła się, gdy byli
już w bardzo późnym wieku. Matka Maryi, św.
Anna, przez wiele lat była bezdzietna. Mimo to nie
utraciła wiary i ciągle prosiła Boga o dziecko.
Złożyła obietnicę, że jeśli urodzi dziecko, odda je na
służbę Bogu. Dlatego też przed swą śmiercią
zaprowadzili Maryję, która miała wówczas trzy lata,
na wychowanie i naukę do świątyni i oddali ją
kapłanowi Zachariaszowi.

Ogłoszenia / Announcements
Harcerki szczepu „Rzeka” i harcerze szczepu
„Podhale” zapraszają na poczęstunek po Mszy Św
o godz. 11:00. Czuwaj!
❖

Drodzy Parafianie,
Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu i Matce Bożej za
stałą opiekę nad naszą parafią. Udało się nam
ostatnio przeprowadzić ważne prace renowacyjne
(klimatyzacja i nagłośnienie), a teraz w najbliższym
czasie czeka nas wymiana dachu na kościele.
Wkrótce zostanie skierowany specjalny list z prośbą
o wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia. Z góry
składam „Bóg zapłać”. Ks. Proboszcz
❖
Senior Men’s High School Retreat (grades 11 & 12)
on November 25, 2017
The Office of Vocations invites young men in grades
11 and 12 to a day retreat at Our Lady of the Airways
Parish, Mississauga, on Saturday, November 25 from
8:30 a.m. to 5 p.m. The day provides time to pray,
interact & socialize with other young Catholic men.
Seminarians will offer reflections on practical aspects
of faith. Registration for this retreat is to be done
online at: www.vocationstoronto.ca. For more
information please call the Office of Vocations at: 416968-0997 or email: vocations@archtoronto.org.

33rd SUNDAY IN ORDINARY TIME, NOVEMBER 19, 2017
Psalm Refrain:
Blessed is everyone who fears the Lord
Reflection .....
This week’s Gospel speaks of how Jesus’
disciples are to conduct themselves as they await
the Kingdom of Heaven. In the preceding passages
and in last week’s Gospel, Jesus taught that there is
no way to predict the coming of the Kingdom of
Heaven. His disciples must, therefore, remain
vigilant and ready to receive the Son of Man at any
time.
Jesus’ parable talks about Christian
discipleship using economic metaphors. Before he
leaves on a journey, the master entrusts to his
servants a different number of talents, giving to
each according to their abilities. A talent is a coin of
great value. Upon the master’s return, he finds that
the first and second servants have doubled their
money, and both are rewarded. The third servant,
however, has only preserved what was given to him
because he was afraid to lose the money. He has
risked nothing; he did not even deposit the money in
a bank to earn interest. This servant is punished by
the master, and his talent is given to the one who
brought the greatest return.
Read in light of last week’s parable of the
wise and foolish bridesmaids, this parable teaches
that God’s judgment will be based on the service we
render to God and to one another in accordance
with the gifts that God has given to us. Our gifts, or
talents, are given to us for the service of others. If
we fail to use these gifts, God’s judgment on us will
be severe. On the other hand, if we make use of
these gifts in service to the Kingdom of Heaven, we
will be rewarded and entrusted with even more
responsibilities.
This Gospel reminds us that Christian
spirituality is not passive or inactive. Our life of
prayer helps us to discern the gifts that have been
given to us by God. This prayer and discernment
ought to lead us to use our gifts in the service of
God and our neighbor. God’s grace allows us to
share in the work of serving the Kingdom of
Heaven.

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

„Za † członków Rodziny Żywego Różańca”
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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
Za zmarłych i poległych członków The Royal Canadian
Legion im. Władysława Andersa w czasie II Wojnie
Światowej oraz w intencji żyjących, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
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
Wednesday, November 22, 2017
7:00 pm
Za † Marię Machnicką – Od córek
Za † Wiktorię Kolasa
Friday, November 24, 2017
7:00 pm
Za wszytkich zmarłych wspomnianych w wypominkach
Saturday, November 25, 2017 (Latin)
9:00 am
Dziękczynna za łaski Boże i opiekę Matki Bożej
Sunday, November 26, 2017
9:00 am
For all souls
11:00 am
Za † Lucjana Sanigórskiego i dziadków Prusinowskich
i Sanigórskich
Za † Jana Holowko – Od rodziny Antkowskich
Za † Antoniego Gromek w 5 rocznicę śmierci – Od
syna
Za † Aleksandra Podgórskiego w rocznicę śmierci
Za † Wiktorię i Henryka Kolasa – Od rodziny Poweska

