ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
31 GRUDNIA 2017
Refren Psalmu:
Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu
Rozważania Niedzielne

Dostrzec Boga
Bóg odpowiada na pragnienie tych, którzy chcą Go
spotkać. Często jednak jesteśmy niecierpliwi i
chcemy doświadczać Jego obecności bez
przygotowania. Symeon i Anna całe lata
przygotowywali się na spotkanie z Nim. Nie
oznacza to, że w tym okresie Bóg był nieobecny w
ich życiu. On zawsze jest z nami, ale abyśmy mogli
to dostrzec, potrzebujemy głębokiej przemiany. On
jest bliski ludziom, jest Emmanuelem, Bogiem z
nami, ale my nie zawsze jesteśmy blisko Niego.
Tajemnica spotkania z Bogiem polega nie tyle na
Jego przyjściu, co na tym, że je dostrzeżemy. W
Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak
mówi św. Paweł (Dz 17, 28). Nie potrzebujemy
szukać Go gdzieś daleko, jednakże musimy
oczyścić nasze serca, abyśmy mogli Go dojrzeć
(por. Mt 5, 8).

Święto świętej Rodziny zaczęto obchodzić w
różnych krajach i diecezjach od wieku XVIII. Po raz
pierwszy ustanowił je 4 listopada 1684 r. w
Kanadzie, za aprobatą papieża Aleksandra VII,
biskup Francois Montmorency-Laval. Na stałe do
liturgii wprowadzono je za pontyfikatu papieża
Leona XIII, który na prośbę kard. Bausa,
arcybiskupa Florencji, 20 listopada 1890 r. wydał
dekret aprobujący "kult czci zwrócony ku Rodzinie
Świętej".
❖

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
1 stycznia

Wraz z tym świętem kończymy Oktawę Narodzenia
Pańskiego, dziękując Bogu za przyjście na świat
Jezusa Chrystusa. Przez Maryję spełniły się
obietnice odkupienia danej całej ludzkości. Tego
dnia z wszystkich przymiotów Maryi czcimy
szczególnie Jej macierzyństwo. Dziękujemy Jej
także za to, że swą macierzyńską opieką otacza
cały Lud Boży.

Ogłoszenia / Announcements
Emmanuelu, naucz nas być tak blisko Ciebie, jak Ty
jesteś blisko nas. Niech nasze życie będzie
cierpliwym przygotowaniem na spotkanie z Tobą.

Your gift to God and our Parish

❖

December 24, 2017
Sunday Offerings:

$ 1, 650

December 25, 2017
Christmas Offerings:

Składam serdeczne podziękowania wszystkim
parafianom i gościom za wspólne świętowanie
Narodzenia Pańskiego. Bóg zapłać za hojne dary i
wsparcie finansowe naszej parafii. Szczególne
podziękowania wszystkim wolontariuszom, którzy
przyczynili się do uświetnienia naszej celebracji.

$ 3, 132

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

Na Nowy Rok 2018 wszystkim parafianom i
gościom Bożego pokoju i wszelkiej pomyślności.
❖

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.

HOLY FAMILY OF JESUS, MARY AND JOSEPH
DECEMBER 31, 2017
Psalm Refrain:
The Lord is our God, mindful of his covenant forever.
Reflection .....
Today the Church celebrates the Feast of the
Holy Family. This celebration is assigned to the Sunday
within the octave of Christmas. The Gospel for today is
taken from the Gospel according to Luke and is part of
Luke’s Infancy Narrative.
Today’s Gospel describes the presentation of the
child Jesus in the Temple and shows Joseph and Mary
as devout Jews, following the prescriptions of the Law of
Moses. The Gospel alludes to several aspects of the Law
of Moses: circumcision, the dedication of the firstborn son
to the Lord, and the purification of a woman after
childbirth.
According to the Law of Moses as presented in
the Book of Leviticus, a woman was considered ritually
unclean during her menstrual period and for a prescribed
period of time following the birth of a child. After the birth
of a son, a woman was considered ritually unclean for 40
days. After the birth of a daughter, a woman was
considered unclean for 80 days. In order to be restored to
ritual purity, a Jewish woman performed the appropriate
rites of purification and made the prescribed ritual
offering.
Today’s Gospel notes that Jesus was
circumcised on the eighth day after his birth, in
accordance with the Mosaic Law. At that time, he was
called Jesus, the name he was given by the angel
Gabriel. On the 40th day after Jesus’ birth, Mary
performed the appropriate purification rites and made her
offering at the Temple. Although the Law of Moses
required an offering of a lamb, those who could not afford
a lamb could substitute two turtledoves or two pigeons. In
this scene, Luke identifies Joseph and Mary as being
poor, and indeed throughout Luke’s Gospel, Jesus will
show special concern for the poor.
Another Jewish rite referenced in this Gospel is
the dedication of the firstborn son to the Lord. In
remembrance of the feast of Passover, when the firstborn
children of the Israelites in Egypt were saved from death,
the Law of Moses prescribed that all firstborn males of
Israel should be consecrated to the Lord. In this tradition,
Mary and Joseph present the infant Jesus in the Temple
in Jerusalem.
In Jerusalem, Luke reports that Mary and Joseph
encounter two devout Jews, Simeon and Anna, who
recognize the infant Jesus as the fulfillment of Israel’s
hope for redemption. In Simeon’s words we find a
prediction of Mary’s witnessing of Jesus’ death on the
cross. The Canticle of Simeon, also called by its Latin
name, Nunc Dimitis, is prayed at night prayer, or
compline, during the Liturgy of the Hours.

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

„O pokój na świecie”
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Sunday, December 31, 2017
9:00 am
For all parishioners
11:00 am
Za † Lucjana i dziadków Sanigórskich i
Prusinowskich
Monday, January 1, 2018
9:00 am
For all parishioners
11:00 am
Za † Witolda Łata – Od Barbary Zawady
Wednesday, January 3, 2018
7:00 pm - Wolna
Friday, January 5, 2018
7:00 pm
Za † Michalinę i Michała – Od córki
Saturday, January 6, 2018
9:00 am
O pokój na świecie – Od Rodziny Żywego Różańca
Sunday, January 7, 2018
9:00 am
In thanksgiving for the past year with prayers for a
blessed New Year for Danuta, Krzysztof, Justyna
with family, and Rafał with family – Requested by
parents
11:00 am
Za † Kazimierę, Józefa i Bronisława Wszolek – Od
rodziny
Za † Lucjana i dziadków Sanigórskich i
Prusinowskich
O łaskę Bożą i opiekę Matki Bożej dla Sylwestra –
Od wdzięcznej Zofii
Za † rodziców Irenę i Mieczysława Mierzwa – Od
córki z rodziną

HAPPY
NEW
YEAR
2018!

