UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
24 CZERWCA 2018
Refren Psalmu:
Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył
Rozważania Niedzielne

Mistrz
W sztuce sakralnej, zwłaszcza na wschodnich
ikonach, św. Jan Chrzciciel jest przedstawiany w
pokłonie przed Jezusem. Stoi w postawie pokory ze
schyloną głową i wyciągniętą ręką wskazującą
Zbawiciela. Będąc nauczycielem, nie zatrzymuje
swoich uczniów przy sobie, ale prowadzi dalej. O
jego młodzieńczych latach i dorastaniu wiemy
niewiele. Bóg przygotowywał go na pustkowiu do
zadania, które miał podjąć. Dzięki temu, gdy dorósł i
stał się duchowym mistrzem dla innych, usłyszał w
głosie
Jezusa
głos
Zbawiciela.
Widząc
nadchodzącego krewnego, potrafił zobaczyć w Nim
Baranka Bożego.
Panie Jezu, proszę Cię dziś za wszystkich
duchowych
przewodników
–
biskupów,
kaznodziejów, spowiedników, rekolekcjonistów,
teologów. Udzielaj im mądrości, łaski poznania
Ciebie oraz pokory. Pomóż mi zawsze dostrzegać w
ich przepowiadaniu Twoją mądrość.

Your gift to God and our Parish
June 17, 2018
Sunday Offerings:

$ 1, 125

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

Św. Jan Chrzciciel
Imię
Jan
jest
pochodzenia
hebrajskiego i oznacza tyle, co "Bóg
jest łaskawy". Jan Chrzciciel urodził
się jako syn kapłana Zachariasza i
Elżbiety (Łk 1, 5-80). Jego
narodzenie z wcześniej bezpłodnej
Elżbiety i szczególne posłannictwo
zwiastował Zachariaszowi archanioł Gabriel, kiedy
Zachariasz jako kapłan okadzał ołtarz w świątyni
(Łk 1, 8-17). Przyszedł na świat w sześć miesięcy
przed
narodzeniem
Jezusa
(Łk
1,
36),
prawdopodobnie w Ain Karim leżącym w Judei, ok.
7 km na zachód od Jerozolimy. Wskazuje na to
dawna tradycja, o której po raz pierwszy wspomina
ok. roku 525 niejaki Teodozjusz. Przy obrzezaniu
otrzymał imię Jan, zgodnie z poleceniem anioła. Z
tej okazji Zachariasz wyśpiewał kantyk, w którym
sławi wypełnienie się obietnic mesjańskich i wita go
jako proroka, który przed obliczem Pana będzie
szedł i gotował mu drogę w sercach ludzkich (Łk 1,
68-79). Kantyk ten wszedł na stałe do liturgii i
stanowi istotny element codziennej porannej
modlitwy Kościoła - Jutrzni. Poprzez swoją matkę,
Elżbietę, Jan był krewnym Jezusa (Łk 1, 36).

Ogłoszenia / Announcements
W czasie nieobecności ks. proboszcza, proszę
kontaktować się w sprawach ważnych z księdzem
Janem: 416-418-1113.
❖

There will be no Latin Masses between June 9 and
June 30.
❖

Katolickie Radio Rodzina zaprasza cała Polonię do
udziału w Radiotonie, który odbędzie się we wtorek
26 czerwca od godz. 20:00 - 22:00 na fali radiowej
AM530.
Podczas audycji redaktorzy oraz
zaproszeni goście, będą mówić o przyszłości radia
oraz zbierać fundusze na jego utrzymanie. Osoby,
które zadeklarują swoją finansową pomoc,
otrzymają zaświadczenie podatkowe oraz ich
nazwisko zostanie wymienione podczas programu.
Swoje wsparcie finansowe można już teraz
zadeklarować drogą internetową lub telefonicznie:
416-588-0555, www.radiorodzina.com.

NATIVITY OF SAINT JOHN THE BAPTIST
JUNE 24, 2018
Psalm Refrain:
I praise you, for I am wonderfully made.
Reflection .....

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

The first two chapters of Luke's Gospel
alternate between stories of two births. One is the
annunciation and birth of John the Baptist, who was,
for Luke, the last great prophet of the Old
Testament and who prepared the way for someone
greater than any prophet—Jesus the Messiah. The
annunciation and birth of Jesus is the other story.
The story of John sets the very Jewish environment
into which Jesus and John were born. Jesus'
annunciation and birth begins to move the Gospel
into the environment of the Roman empire.
In the verses before those read today, the birth
of John the Baptist has been announced by the
angel Gabriel to Zechariah, who was performing his
duties as a priest in the Jerusalem Temple. Gabriel
then announced the birth of Jesus to Mary in her
home in Nazareth. Zechariah and his wife,
Elizabeth, are an old couple who have never had
children. Mary is engaged to Joseph, but they have
not yet come to live together.
We read today that Elizabeth's neighbors and
relatives rejoice with her because God has shown
her mercy in the birth of a son. But they are
confused when she tells them that his name is to be
John, which means “God has been gracious.”
Zechariah has been unable to speak since Gabriel
appeared, because, unlike Mary, he doubted the
angel's word. But when he writes on a tablet “John
is his name” all are amazed, and a great fear comes
upon everyone. Fear, along with joy and praise, is
for Luke the appropriate response to God's mercy.
People ask, “What, then, will this child be?” But this
question has already been answered by the angel.
“He will be great in the sight of the Lord. He will turn
many of the children of Israel to the Lord their God.”
Zechariah responds with praise in his famous
canticle, the Benedictus. But that is not read today.
Instead we jump to the last verses of the chapter,
which explain that John will become strong in spirit
living in the desert until it is time to show himself to
the people of Israel. When John appears again at
the beginning of Chapter 3, after the stories of the
birth and childhood of Jesus, he will prepare those
people for the ministry of Jesus by preaching a
baptism of repentance for the forgiveness of sins.

„O Bożą opiekę, łaskę wiary i Dary Ducha
Świętego dla dzieci i młodzieży”
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Sunday, June 24, 2018
9:00 am
For the repose of the soul of † Paul Zarb –
requested by Halina Marks
11:00 am
Za † Wandę Witiuk – Od rodziny Osieckich
Za † męża Michała Gulbińskiego – Od żony i dzieci
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i Dary Ducha
Św. dla Ks. Jana
O zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Ducha
Św. dla Danuty Jaworskiej
Za † Stanisława Kwiatkowskiego – Od Haliny
Wednesday, June 27, 2018
7:00 pm
O łaskę wiary i powrót do Kościoła dla Marka – Od
rodziców
Friday, June 29, 2018
7:00 pm
Za † Helenę Brzozowską w 16 rocznicę śmierci
Saturday, June 30, 2018
9:00 am
O nawrócenie i powołanie Michała
Sunday, July 1, 2018
9:00 am
In thanksgiving for all graces received and for
continuous blessing for Lucia & Bolesław Bożek
11:00 am
Za † Ojca Stanisława Bijaka – Od parafian
Za † Zygmunta Bielec – Od Haliny Marks
Dziękczynna, dziękując Bogu i Matce Bożej za
otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla
rodziny Osieckich

