I NIEDZIELA ADWENTU, 3 GRUDNIA 2017
Refren Psalmu:
Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie
Rozważania Niedzielne

Rozpoczęcie Adwentu

Czuwajcie!
Dominantą dzisiejszej Ewangelii jest wezwanie do
czuwania. W zasadzie nie jest nam ono obce, gdyż
współczesny świat ustawił nas w stan ciągłego
czuwania: na kolejny SMS, kolejny e-mail, kolejną
promocję czy super-ofertę, której nie możemy
przegapić... Choć w tego typu sprawach warto by
było, abyśmy zredukowali ową "czujność" do
pewnego stopnia, to w sprawach duchowych często
wcale jej nie posiadamy lub jej poziom jest bardzo
niski. Jezusowe wezwanie do czuwania jest
zaproszeniem do "starania o wszystko" zarówno na
płaszczyźnie materialnej, jak i duchowej. Nie chodzi
przecież o to, aby kosztem twardego stąpania po
ziemi wyrobić w sobie wrażliwość duchową. Tak jak
chrześcijaństwo wzywa do znalezienia właściwej
harmonii pomiędzy duszą a ciałem, tak też wzywa
nas do pełnego otwarcia się na rzeczywistość
wieczną w naszym tu i teraz.
Panie, naucz nas czujności, która otwierając nas na
Ciebie, pogłębia nasze zaangażowanie wobec tych,
których postawiłeś na naszej drodze, a w nas
samych
rodzi
coraz
głębsze
zrozumienie
wieczności.

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.

Ogłoszenia / Announcements
Harcerki szczepu Rzeka i harcerze szczepu Podhale
dziękują wszystkim parafianom za wsparcie finansowe
przy zakupie pierogów, klusek i pączków! Bóg zapłać.
❖

Zachęcamy do nabywania „Wigilijnego Opłatka” oraz
składania dobrowolnych ofiar na kwiaty, choinki i
dekoracje świąteczne.
❖
Uwaga dzieci! Święty Mikołaj przybędzie w tym roku
do naszej parafii w niedzielę 10 grudnia po Mszy Św.
o godzinie 11:00.
❖

Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii odbędą się
w dniach od 10 grudnia do środy 13 grudnia.
Rekolekcje te poprowadzi Ks. Łukasz Murański,
kanonik regularny laterański z Drezdenka. Tematem
tegorocznych rekolekcji będzie: „Bóg przychodzący do
nas nawet w mrocznych chwilach przeżywania naszej
wiary…”
❖

Your gift to God and our Parish
November 26, 2017
Sunday Offerings:

$ 1, 425

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

6 grudnia o godz. 7:00 pm w Konsulacie Generalnym
RP w Toronto odbędzie się program słownomuzyczny, poświęcony błogosławionemu księdzu,
Władysławowi
Bukowińskiemu
Apostołowi
Kazachstanu,
beatyfikowanemu
przez
Stolicę
Apostolską we wrześniu 2016 roku za heroiczność
swej działalności w totalitarnym systemie, jaki
panował wówczas w Związku Sowieckim. Zapraszamy
wszystkich - wstęp wolny.

1st SUNDAY OF ADVENT, DECEMBER 3, 2017
Psalm Refrain:
Restore us, o God; let your face shine, that we may be saved.
Reflection .....

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

Today we begin the season of Advent, which
marks the start of a new liturgical year for the Church.
The readings for Sunday Mass are arranged on a
three-year cycle. Each year features a different
Gospel—Matthew, Mark, or Luke. Readings from the
Gospel of John are interspersed throughout all three
years. With this year’s first Sunday of Advent, we
begin Cycle B of the Lectionary, which focuses our
attention on the Gospel of Mark. This week and next
week, our readings from Mark’s Gospel present two
important Advent themes: the Lord’s return at the end
of time and John the Baptist’s preparation for Jesus.
Today’s Gospel is taken from the end of
Mark’s Gospel, the chapter that immediately precedes
Mark’s account of Jesus’ Passion. Having been
questioned repeatedly by the scribes and the
Pharisees, Jesus is now questioned by his disciples—
Peter, James, John, and Andrew—who want details
about his prediction of the destruction of the Temple.
Jesus answers with many warnings about the
difficulties that the disciples will face.
Today’s passage comes at the conclusion of
Jesus’ warnings to his disciples. Jesus emphasizes
the need for watchfulness. The Son of Man will come
without warning; only the Father knows the exact hour.
The disciples must not be caught unprepared when
this time comes.
Scholars believe that Mark’s Gospel was
written around the time of the destruction of Jerusalem
by the Romans in A.D. 70. Mark’s audience consisted
of Christians who were living in difficult social and
political times, times of conflict. They were likely
beginning to face persecution as followers of Jesus. In
this difficult time, it helped to recall that Jesus had
foretold of such difficulties. Early Christian
communities took courage from Jesus’ warning to
remain alert and watchful, and they found in his words
a way to persevere through suffering.
Today’s Gospel reminds us that Advent is
about more than our preparation for the Church’s
celebration of Christ’s birth at Christmas. Advent is
also about preparing ourselves for Christ’s return in
glory at the end of time. Like the disciples and the
faithful in Mark’s community, we must also stay alert
and watchful. Our faithfulness to God, through the
good times as well as the difficult times, shows us to
be ready for the coming of the Son of Man.

Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc grudzień:

„Za † Kapłanów i osób konsekrowanych którzy
posługiwali w naszej parafii”

❖

❖
❖
❖

❖

❖

❖

❖

❖
❖
❖

Sunday, December 3, 2017
9:00 am
For the repose of the soul of † Jadwiga Ilnicki –
Requested by the Antkowski family
11:00 am
O łaskę zdrowia i pomoc Boża w rozwiązaniu trudnej
sprawy życiowej
Za † Wandę Morawa i Jana Krzemienieckiego
Za † Wiktorię Kolasa – Od Rodziny Żywego Różańca
Wednesday, December 6, 2017
7:00 pm
O nawrócenie dzieci i młodzieży do Boga
Friday, December 8, 2017 (Latin)
7:00 pm
Za † Kazimierę Kucial
Saturday, December 9, 2017 (Latin)
9:00 am
Za † rodziców Weronikę i Stanisława Legienis – Od
Andrzeja i żony Danuty
Sunday, December 10, 2017
9:00 am
For the repose of the soul of † Jadwiga Ilnicki –
Requested by the Antkowski family
11:00 am
Za † rodziców Michalinę i Michała
Za † Lucjana i dziadków Sanigórskich i Prusinowskich
O łaskę wzmocnienia związku małżeńskiego Macieja i
Kamili – Od mamy

Praying with the Church
Papal Prayer Intention
That the elderly, sustained by families and Christian
communities, may apply their wisdom and
experience to spreading the faith and forming new
generations.

