II NIEDZIELA ADWENTU, 10 GRUDNIA 2017
Refren Psalmu:
Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie
Rozważania Niedzielne

Ewangelia Jezusa Chrystusa
Pierwsza z czterech Ewangelii rozpoczyna się mało
znaczącym na pierwszy rzut oka zdaniem: Początek
Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Każde
słowo jest tu jednak ważne. Zawierają one bardzo
głębokie wyznanie wiary chrześcijańskiej. Otóż
człowiek, który jest podmiotem Ewangelii, tj. dobrej
nowiny o zbawieniu, ma na imię Jezus (Jahwe jest
zbawieniem) i jest bardzo mocno zakorzeniony w tej
ludzkiej rzeczywistości. Jest On Chrystusem, tj.
oczekiwanym Mesjaszem. W Nim realizują się w całej
obfitości Boże obietnice: to sam Bóg przyszedł, aby
nas zbawić, gdyż ów Jezus jest Synem Bożym. Bóg
wchodzi w historię świata jako całości, wkraczając
jednocześnie w dzieje życia każdego z nas. To
wkroczenie
rozpoczyna
się
w
momencie
Zwiastowania, ale swój oficjalny początek bierze w
momencie Chrztu Jezusa w Jordanie. To wtedy w
nieco symboliczny sposób dokonało się zanurzenie
grzechów całej ludzkości w wodach, które ojcowie
Kościoła utożsamią z wodami naszego chrztu. W
ostateczny sposób to zwycięstwo dokona się na
Krzyżu. To jest właśnie dobra nowina chrześcijańska:
Bóg umarł za nas, abyśmy mieli w Nim życie.
Panie, w Tobie jest początek i wypełnienie naszego
zbawienia. Niech chrzest, który dał nam nowe życie,
będzie dla nas nieustannie źródłem naszego
chrześcijańskiego życia.

Your gift to God and our Parish
December 3, 2017
Sunday Offerings:
Renovation Fund:

$ 1, 265
$ 1, 990

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

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

Wszystkich parafian i gości zapraszamy do udziału
w rekolekcjach parafialnych pod przewodnictwem
ks. Łukasza Murańskiego, kanonika regularnego
laterańskiego z Drezdenka. Msza Św. z kazaniem
każdego dnia o godz. 7:00 pm (od poniedziałku do
środy). Okazja do spowiedzi każdego dnia, godzinę
przed Mszą Św. Tematem tegorocznych rekolekcji
będzie: „Bóg przychodzący do nas nawet w
mrocznych
chwilach
przeżywania
naszej
wiary…”
❖
Spowiedź Adwentowa w naszej parafii odbędzie się
13 grudnia w godzinach: od 10:00 am – 12:00 pm i
od 5:00 pm – 6:45 pm.
❖
Msza Św. roratnia w języku łacińskim zostanie
odprawiana 16 grudnia o godzinie 5:45 am.
❖
Attention all children! St. Nicholas will be visiting us
in our parish hall following 11:00 am Mass this
Sunday. All are welcome!
❖
John the Baptist is sent by God to prepare the way
for His Son. In our present time God sends priests,
religious and deacons to prepare the people to
receive His Son. If you think God is calling you to a
Church vocation, call Fr. Chris Lemieux, Vocation
Director, Archdiocese of Toronto 416-968-0997 or
email vocations@archtoronto.org
www.vocationstoronto.ca

2nd SUNDAY OF ADVENT, DECEMBER 10, 2017
Psalm Refrain:
Show us your steadfast love, O Lord, and grant us your salvation.
Reflection .....
Today’s Gospel is taken from the beginning
of Mark. Unlike Luke and Matthew, Mark does not
include any details of Jesus’ birth. Instead Mark
begins with the appearance of John the Baptist in
the desert. On this the Second Sunday of Advent,
we are invited to reflect upon the role of John the
Baptist, who prepared the way for Jesus and the
salvation that he would bring to us.
Mark’s description of the appearance of
John the Baptist highlights John’s continuity with the
Jewish prophetic tradition. Mark combines
quotations from the Old Testament books of
Malachi, Isaiah, and Exodus. Mark’s description of
John as an ascetic, living in the desert, clothed in
camel hair, and eating locusts and wild honey, is
reminiscent of the description of the prophet Elijah
found in Second Kings. The people of Judea and
Jerusalem flock to him, listening to his message of
repentance and forgiveness; they also come to him
to be baptized. Mark’s Gospel is clear, however,
that John the Baptist’s role is only to prepare the
way for another who will come, one who is greater
than John.
Many scholars believe that the Gospels
reflect the tension that likely existed between
followers of John the Baptist and disciples of Jesus.
Each of the four Evangelists report on John’s
preaching and baptizing, and they each emphasize
the importance of Jesus’ baptism by John. The four
Gospels also explain that John was sent to preach
in preparation for another. In the Gospel of Luke,
the question is raised as to whether John the Baptist
was himself the Messiah. Just as in today’s Gospel,
however, John speaks quite explicitly that the
Messiah was to come after him.
In today’s Gospel we hear John the Baptist
contrast his baptism of repentance with the baptism
that Jesus will inaugurate. John says that he has
baptized with water, but that the one who is to come
will baptize with the Holy Spirit. John’s baptism was
not yet a Christian baptism, but a preparation for the
Sacrament of Baptism through which sins are
forgiven and the gift of the Holy Spirit is received.
John the Baptist is presented to us as a
model during Advent. We, too, are called upon to
prepare a way for the Lord. Like John the Baptist,
we are messengers in service to one who is greater
than we are. Our Baptism commissions us to call
others to life as disciples of Jesus.

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

„Za † Kapłanów i osoby konsekrowane które
posługiwali w naszej parafii”

❖

❖
❖
❖

❖
❖

❖
❖

❖
❖

❖

❖

❖
❖
❖
❖
❖

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
Monday, December 11, 2017
7:00 pm
Za † żołnierzy i ofiary wojen
Za † Wiktora Sienkiewicza
Tuesday, December 12, 2017
7:00 pm
Za † zmarłych kapłanów, zakonników i zmarłe
zakonnice
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
Bożej dla Basi i jej syna
Wednesday, December 13, 2017
7:00 pm
O powołania kapłańskie i zakonne
Za † tatę Alfonsa Wiktorko – Od córki Janiny
Friday, December 15, 2017
7:00 pm
Za † Piotra
Saturday, December 16, 2017
5:45 am – Msza Roratnia (Latin)
9:00 am (Latin)
O łaskę zdrowia dla Bronisłąwy Dobosz – Od synów
Sunday, December 17, 2017
9:00 am
For parishioners
11:00 am
Za † Ryszarda i Mietkę i zmarłych z ich rodzin
Za † Irenę i Leona Marszałek – Od rodziny
Za † Władysława Marks – Od rodziny
Za † Lucjana i dziadków Sanigórskich i
Prusinowskich

