III NIEDZIELA ADWENTU, 17 GRUDNIA 2017
Refren Psalmu:
Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim
Rozważania Niedzielne

Znać prawdę o sobie
Przykład Jana Chrzciciela uczy nas, jak ważne jest to,
aby znać prawdę o sobie samym. Często chcemy
uchodzić za kogoś, kim nie jesteśmy. Wydaje nam się,
że możemy w ten sposób coś zyskać lub
najzwyczajniej poczuć się lepiej, jak ktoś ważniejszy
czy piękniejszy. Nie jest to jednak droga, która może
wnieść dobro w nasze życie. Nikt nie każe nam
obnosić
się
z
własnymi
słabościami
czy
ograniczeniami. Mamy prawo do tego, aby zostały
uszanowane. Jednakże przed Bogiem i sobą musimy
znać prawdę o sobie samych, o tym, kim jesteśmy i w
jakim miejscu naszego życia się znajdujemy. Święty
Benedykt poucza mnichów w swojej Regule: Nie
pragnąć, by nas nazywano świętymi, zanim nimi
zostaniemy (Reguła Benedykta 4, 62). To bardzo
mądra rada. Ile razy dajemy komuś wskazówki
dotyczące jego problemów lub życia duchowego,
kompletnie nie mając pojęcia o tym, co mówimy?! To
takie bardzo ludzkie, że chcemy być docenieni,
dostrzeżeni, podziwiani. Jeśli jednak zaczynamy na
tym budować swój obraz siebie, to wcześniej czy
później czeka nas katastrofa. Uznanie prawdy o sobie
nie będzie zapewne proste, ale zaowocuje tym, że
budować będziemy na stabilnym fundamencie,
którego gwarantem jest ten, który sam jest Prawdą.
Jezu, ty jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Obdarz nas
łaską stanięcia w prawdzie przed Tobą i nami samymi,
aby mogła ona przemieniać i kształtować nas od
wewnątrz.

Your gift to God and our Parish
December 10, 2017
Sunday Offerings:

$ 1, 605

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

Ogłoszenia / Announcements
Serdeczne podziękowania dla Rodziny Żywego
Różańca za zorganizowanie i sponsorowanie
uroczystości Św. Mikołaja w naszej parafii. Wyrazy
wdzięczności kierujmy również do rodziców, a w
szczególności do pani Lucyny, Patrycji i Stasi.
Wyrażamy
również
nasz
podziw
dla
utalentowanych dzieci w naszej parafii. Bóg zapłać!
❖

Zachęcamy do nabywania „Wigilijnego Opłatka”
oraz składania dobrowolnych ofiar na kwiaty,
choinki i dekoracje świąteczne.
❖

Chór Novi Singers zaprasza na koncert kolęd i
muzyki bożonarodzeniowej (polskiej i obcej), który
odbędzie się 7 stycznia 2018 r. o godz. 4:00 pm w
Islington United Church, 25 Burnhamthorpe Rd. w
Toronto. Przewidziane jest wspólne kolędowanie z
publicznością. Bilety można nabyc u pani Izabeli
Naruszewicz, tel: 416-244-1267 albo 647-447-6581.
❖

A first-degree relic of missionary Saint Francis
Xavier is coming to the Archdiocese of Toronto,
January 12-14, 2018. The forearm of the saint,
permanently displayed at the Church of the Gesù in
Rome, will be in Canada from December 29 –
February 2, as part of a 14-city Canadian visit. In
our archdiocese, the relic will be hosted by St.
Michael’s Cathedral Basilica (Jan. 12), St. Francis
Xavier Church, Mississauga (Jan. 13) and Our Lady
of Lourdes Parish, Toronto (January 14). More
information about the visit and a full schedule of
events can be found at: www.cco.ca/relic.

3rd SUNDAY OF ADVENT, DECEMBER 17, 2017
Psalm Refrain:
My soul shall exult in my God.
Reflection .....
This Sunday’s Gospel invites us to continue
our reflection on the person and mission of John the
Baptist. Today we depart from the Gospel of Mark
and read a selection from the Gospel of John.
The Gospel for today combines a brief
passage from the prologue to John’s Gospel with a
report about John the Baptist. As in Mark’s Gospel,
the Gospel of John contains no birth narrative.
Instead, John’s Gospel begins with a theological
reflection that has come to be called the “prologue.”
This prologue places the story of Jesus in its
cosmological framework. It speaks of Jesus’
existence with God since the beginning of time. In
John’s Gospel, Jesus is presented as the fulfillment
of the Old Testament and the culmination of the
Word, the light that is coming into the world’s
darkness.
Following this prologue, John reports on the
ministry of John the Baptist. We learn about the
attention that John the Baptist received from the
Jewish authorities. Messengers from the Jewish
priests, the Levites and the Pharisees question John
about his identity and the meaning of the baptisms
that he is performing. John’s Gospel uses these
questions to establish the relationship between
Jesus and John the Baptist. John the Baptist is not
the Messiah, nor is he Elijah or the Prophet. In
John’s denials, we hear echoes of the kind of
messianic expectations that were common in firstcentury Palestine.
The only affirmative response that John the
Baptist gives is when he quotes the prophet Isaiah.
Upon answering the next question, John announces
that the savior they seek is already among them, but
as yet unrecognized. John’s response highlights for
us an important Advent theme: Jesus has already
come into the world as our savior. During Advent,
we pray that we will be able to recognize Jesus’
presence in our midst. Advent also reminds us that
Jesus will come again to fulfill the promise of
salvation. We pray that we will continue to be
watchful as we anticipate that great day.

The third Sunday of Advent is also called
Gaudete Sunday. Gaudete, a Latin word which
means “rejoice,” is taken from the entrance antiphon
for Sunday’s Mass. This theme is echoed in today’s
second reading from the first Letter to the
Thessalonians. It is a reminder that Advent is a
season of joy because our salvation is already at
hand.

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

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

❖

❖
❖
❖
❖

❖

❖

❖

❖

❖
❖

Sunday, December 17, 2017
9:00 am
For the repose of the soul of † Florindo Deli – From
wife
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
Wednesday, December 20, 2017
7:00 pm
Za † Jadwigę Ilnicką – Od rodziny Antkowskich
Friday, December 22, 2017
7:00 pm
Za † Olgę i Stanisława
Saturday, December 23, 2017 (Latin)
9:00 am
Za † Wandę Morowa
Sunday, December 24, 2017
9:00 am
For the repose of the soul of † Janina Borowicz and
Mieczysław Prażniowski – From the Borowicz family
11:00 am
Za † Antoniego Kędzierskiego
Za † Lucjana i dziadków Sanigórskich i
Prusinowskich

