UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO, 25 GRUDNIA 2017
Refren Psalmu:
Ziemia ujrzała swego Zbawiciela
Rozważania Niedzielne

Dziś narodził się nam Zbawiciel
Narodzenie Jezusa w Betlejem, choć w niczym nie
sugeruje narodzenia Zbawcy całej ludzkości, jest
czymś tak doniosłym, że ewangelista Łukasz
radosną nowinę o przyjściu na świat Mesjasza
wkłada w usta anioła. To on pierwszy raz w dziejach
ludzkości ogłasza Ewangelię, dobrą nowinę o
narodzeniu Zbawiciela. Jest ona wezwaniem do
radości, która przezwycięża wszelki strach.
Rozpoczynające ją słowa Nie bójcie się! nie straciły
nic ze swojej aktualności. Bóg stał się człowiekiem
dla naszego zbawienia. Nic nie może odebrać nam
radości, którą przyniósł nam w darze. Choć anioł
zapowiadał, że stanie się ona udziałem całego ludu,
tj. Izraela, to Bóg okazał się dużo bardziej hojny, niż
zdolni byli to zrozumieć strzegący swoich trzód
pasterze. Radość z narodzenia Jezusa stała się
udziałem całego świata, który dzięki Niemu otrzymał
w darze zbawienie.
Jezu narodzony w Betlejem, Zbawicielu, który
obdarzasz nas życiem, otwórz nasze serca, abyśmy
dostrzegali
potrzeby
dzieci,
które
zostały
pozbawione ciepła rodzinnego.

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!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy najserdeczniejsze życzenia
wszystkim Parafianom i Gościom.
Życzymy, aby wpatrywanie się w
Nowonarodzone Dziecię Boże, przyniosło
każdemu z nas obfitość łask, umocnienie
wiary, nadziei i miłości oraz Bożego pokoju
w sercu.
Życzymy także, aby Nowy Rok 2018
upływał w zdrowiu i pomyślności, a każdy
dzień niech będzie wypełniony miłością
miłosierną i Bożym błogosławieństwem.
Ogłoszenia / Announcements
W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia czcimy św.
Szczepana. Zapraszamy do udziału w Mszy Św., w
nadzwyczajnym rycie rzymskim, czyli w języku
łacinskim, o godz. 9:00 am.
❖

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.

THE NATIVITY OF THE LORD, DECEMBER 25, 2017
Psalm Refrain:
A light will shine on us this day: The Lord is born for us
Reflection .....
“The people who walked in darkness
have seen a great light” (Isaiah 9:2). This
evocative passage from Isaiah underlines the
powerful image of the birth of Jesus as the
source of light in our lives, illuminating for us all
that is good in our lives.
It is not by accident that we light Advent
candles or decorate our houses and trees with
strings of Christmas lights. In doing so, we both
acknowledge but also celebrate the radiance of
a newborn child who has redeemed us.
The Magi, we are told, found their way to
the stable by following the light of a star. In the
same way, we are called to follow the light of
Christ. As the reading from the Gospel of John
tells us, “what has come into being in him was
life, and the life was the light of the human race.
The light shines in the darkness, and the
darkness did not overcome it” (John 1:4-5).
Light chases the darkness away, a truth
that is especially apparent during the oftenlimited daylight of a long Canadian winter. Light
offers us guidance and warmth and the ability to
see our way clearly and safely. Therefore, we
are blessed; as today’s psalm acclaims, “A light
will shine on us this day: The Lord is born for
us.”

May this glorious day
of our Saviour's
birth resound with
hope and peace
on earth!

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

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

Sunday, December 24, 2017
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

