IV NIEDZIELA ADWENTU, 24 GRUDNIA 2017
Refren Psalmu:
Na wieki będę sławił łaski Pana
Rozważania Niedzielne

Radujmy się!

Rozważanie Adwentowe

Słowa powitania skierowane do Maryi przez anioła
powinny się stać i naszym udziałem. Jej "tak" jest
bowiem początkiem zbawienia nas samych. To
dzięki niemu odwieczny, nieskończony Bóg wkracza
w historię. To już dzisiejszej nocy zaśpiewamy
staropolską kolędę "Bóg się rodzi". Kończy się czas
adwentu, czas oczekiwania, i nastaje wypełnienie
wszystkich obietnic zbawienia skierowanych nie
tylko do Izraela, ale jak już wiemy, do całego świata,
do każdego człowieka. Radość Maryi może się stać
naszą radością. Choć jesteśmy przygotowani do jej
poniesienia w różny sposób, choć nie zawsze udało
nam się zrealizować nasze postanowienia
adwentowe, to w tym momencie tylko jedno się
liczy: Zbawiciel jest już blisko, stoi u naszych drzwi
(por. Ap 3, 20). Otwórzmy Mu nasze serca i
zaprośmy do naszego życia, aby przemieniał nas
od środka swoją obecnością.
Panie, Ty jesteś naszą radością. Przyjdź, prosimy, i
zamieszkaj w nas tak, jak zamieszkałeś w Twojej
Matce. Niech zbawienie, którym jesteś Ty sam,
stanie się w pełni naszym udziałem.

Your gift to God and our Parish
December 17, 2017
Sunday Offerings:

$ 1, 660

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

Dzisiejsza perykopa zrodziła wiele interpretacji.
W najtrudniejszych momentach historii Izraela
dawała nadzieję, że Bóg nie opuścił swego ludu.
Tak było w dniach upadku Jerozolimy po ciosami
Babilończyków. Wówczas Izrael choć zamykał się
pewien etap jego historii oczekiwał odrodzenia
swojego państwa. Obietnica dana Dawidowi
i związane z nią przekonanie, że Bóg jest wierny
swojej obietnicy zrodziła także poniższe słowa:
„Naród żydowski powstawał w Erec Israel. Tutaj
ukształtowała
się
jego
duchowa,
religijna
i państwowa tożsamość. Tutaj po raz pierwszy
stworzył on państwo. Tutaj stworzył skarby kultury
ogólnoludzkiej i przekazał całemu światu wieczną
Księgę nad księgami. A później, gdy siłą wygnano
naród z jego ziemi, Żydzi zachowali z nią łączność
i nigdy nie przestawali się modlić i mieć nadzieję na
to, że do niej powrócą i że odtworzą w niej swoją
polityczną wolność”.
Ta obietnica każe także nam czekać dzisiaj na
Święta Bożego Narodzenia jako na moment
objawienia się zbawiciela z domu Dawida.

Ogłoszenia / Announcements
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.

4th SUNDAY OF ADVENT, DECEMBER 24, 2017
Psalm Refrain:
Forever I will sing of your steadfast love, O Lord
Reflection .....

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

This Sunday we read the story of the angel
Gabriel’s announcement to Mary about the birth of
Jesus. This story is found only in Luke’s Gospel. On
this fourth Sunday of Advent, the liturgy shifts our
attention from John the Baptist to Mary, the mother of
Jesus. Both John and Mary serve as important figures
for our reflection during the season of Advent; they
both played instrumental roles in preparing the way for
Jesus. Last week we reflected on John the Baptist’s
announcement that the Savior was among us,
although not yet recognized. This week we reflect
upon Mary’s example of faith and obedience to God,
traits which permitted her to receive the angel’s
message that God’s Son would be born as a human
person, as one of us.
We are familiar with the story of the
Annunciation, and it is fitting that we recall how God
announced the birth of Jesus as we make our final
preparations for our celebration of the Incarnation. The
angel Gabriel visited Mary, a virgin betrothed to a man
named Joseph. Mary greeted the angel’s news with
awe and wonder and asked how it could be possible
that she could give birth to a child. In his reply, the
angel Gabriel announced the seemingly impossible
reality: the child to be born would be conceived by the
power of the Holy Spirit and would be God’s own Son.
The angel reported to Mary another miracle; her
relative Elizabeth was also pregnant despite having
been thought to be unable to have a child. Mary’s
response to the angel, which is called her fiat, is an
example of complete faith and obedience to God.
The story of the Annunciation calls to our
attention God’s wondrous action in human history.
God chose a human person to give birth to his Son so
that all humanity would know God’s salvation. Mary,
already full of God’s grace, was able to cooperate in
this great plan for our salvation. Thus Jesus was born
as one of us, fully human and also fully divine. This is
the mystery we prepare to celebrate at Christmas, the
mystery of the Incarnation. In the model of Mary, we
pray that we will be people of faith who recognize
God’s saving plan for us and are able respond with
obedience.

Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc grudzień:

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

❖

❖
❖

❖

❖
❖

❖
❖

❖

❖

❖

❖
❖

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
24:00 Pasterka – Midnight Mass
Za † rodziców Aleksandra i Marię Michaluk oraz
Sabinę i Bronisława Osieckich – Od córki i syna
Monday, December 25, 2017
9:00 am
For all parishioners
11:00 am
Za † Seweryna Borowskiego i zmarłych rodziców
Tuesday, December 26, 2017
9:00 am (Latin)
Za † ks. Sylwestra Zawadzkiego ze Świebodzina
11:00 am
O nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła
Wednesday, December 27, 2017
7:00 pm
W intencji dzieci nienarodzonych i obrońców życia
Friday, December 29, 2017
7:00 pm
Za † Wandę Morawa
Saturday, December 30, 2017 (Latin)
9:00 am
O łaskę zdrowia i wzrost wiary dla Wiesi
Sunday, December 31, 2017
9:00 am
For all parishioners
11:00 am
Za † Lucjana i dziadków Sanigórskich i
Prusinowskich

