I NIEDZIELA ADWENTU, 2 GRUDNIA 2018
Refren Psalmu:
Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę
Rozważania Niedzielne

Potrójne oczekiwanie
Na co i na kogo czekamy podczas Adwentu? Po
pierwsze, wsłuchujemy się w tęsknotę proroków
Starego Testamentu, którzy zapowiadają przyjście
Zbawiciela,
Mesjasza
przynoszącego
długo
oczekiwane wyzwolenie. Po drugie, oczekujemy
Tego, który już przyszedł, ale powróci w chwale na
końcu czasów, aby ostatecznie pokonać śmierć i
zapanować nad całym stworzeniem. Po trzecie,
adwentowe oczekiwanie ożywia w nas pragnienie
zjednoczenia z Chrystusem, który narodził się z
Maryi Dziewicy i pragnie przez wiarę zamieszkać w
naszych sercach.
Przyjdź, Panie Jezu, czekam z nadzieją na Ciebie.
Przyjdź, Panie Jezu i zamieszkaj we mnie. Przyjdź,
Panie Jezu, z mocą i chwałą.
Praying with the Church

Adwent (z łac. adventus przyjście, przybycie) to
okres w roku liturgicznym,
który rozpoczyna się od I
Nieszporów niedzieli po
sobocie XXXIV tygodnia
Okresu
Zwykłego,
a
kończy
przed
I
Nieszporami
uroczystości
Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Trwa
od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele
przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w
każdym nowym roku liturgicznym.

Ogłoszenia / Announcements
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca.
Zapraszamy na nabożeństwo do Najświętszego Serca
Pana Jezusa o godz. 7:00 pm.
❖

Uwaga dzieci! Święty Mikołaj przybędzie w tym roku
do naszej parafii w niedzielę 9 grudnia po Mszy Św. o
godzinie 11:00.
❖

All children are invited to meet St. Nicholas, who will
be visiting our Parish, next Sunday, December 9th,
after the 11:00 am Mass in the Parish Hall.
❖

Wszystkich parafian i gości zapraszamy do udziału w
Rekolekcjach Adwentowych które odbędą się już od
następnej niedzieli 9 grudnia do środy 12 grudnia.
Msza Św. z kazaniem każdego dnia o godz. 7:00 pm.
Okazja do spowiedzi każdego dnia, od godziny 6:15
pm.
❖

The Pope’s Prayer Intention
In the Service of the Transmission of Faith: That
people who are involved in the service and
transmission of faith may find, in their dialogue with
culture, a language suited to the conditions of the
present time.

Your gift to God and our Parish
November 25, 2018
Sunday Offerings:

Rozpoczęcie Adwentu

$ 1, 345

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

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

Katolickie Radio Rodzina zaprasza cała Polonię do
udziału w Radiotonie, pod hasłem " By Bóg na nowo
w nas się narodził". Radioton rozpocznie się w
poniedziałek, 3 grudnia 2018 godz. 20:00 - 21:00 na
fali radiowej AM530 i będzie trwał przez cały Adwent.
Podczas audycji redaktorzy i zaproszeni goście będą
dzielić się wiarą oraz zbierać fundusze na utrzymanie
radia. 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.

1ST SUNDAY OF ADVENT, DECEMBER 2, 2018
Psalm Refrain:
To you, O Lord, I lift my soul.
Reflection .....
Today is the first Sunday of Advent, which is also
the first Sunday of the new liturgical year. The Advent
season includes the four Sundays that precede
Christmas. Advent is a time of preparation for the
coming of the Lord. In this season, we recall two
central elements of our faith: the final coming of the
Lord in glory and the incarnation of the Lord in the birth
of Jesus. The key themes of the Advent season are
watchful waiting, preparation, and justice.
In this new liturgical year, the Gospel of Luke will
be the primary Gospel proclaimed (Lectionary Cycle
C). Today's Gospel is taken from the last chapter
before the passion narrative in which Jesus is teaching
in the Temple. We hear Jesus speak to his disciples
about the need for vigilance and prayer as they wait
for the coming of the Son of Man in glory. This
passage marks the conclusion of a lengthy dialogue in
which Jesus predicts the destruction of the Temple in
Jerusalem, warns about the persecution and
tribulations to follow, and identifies the signs that will
signal the coming of the Son of Man in glory.
The community for whom Luke wrote his Gospel
may have believed that they were already
experiencing some of the events Jesus described.
Most scholars believe that Luke's Gospel was written
after the destruction of Jerusalem by the Romans in 70
A.D. At the time, many Christians interpreted this
event as an indication that Jesus' second coming was
near.
Though Jesus predicts a time of destruction and
fear, Jesus indicates that others will be frightened;
Jesus' disciples are not to fear, but are to stand tall.
Yet Jesus does not promise deliverance from anxiety
or tribulations. He encourages his disciples to pray for
strength. The early Christian communities did not find
consolation in the promise of a utopia, nor should we.
Instead, we find in our Christian faith the means by
which we witness to God's unfailing love for us in all
circumstances.
Jesus' predictions about the end times may sound
dire, but in the next paragraph Luke tells us that
people woke early to listen to Jesus' teaching in the
Temple area. In his person and in his message, those
who heard Jesus found strength and consolation. Like
the first Christians, we may encounter events and
circumstances that could lead us to despair. Through
prayer, however, we find strength and consolation in
Jesus' words and in his continuing presence with us to
endure all things and to witness to the action of God in
our world.

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

„Za zmarłych kapłanów i osoby konsekrowane
którzy posługiwali w naszej parafii”

❖

❖
❖
❖

❖
❖

❖
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❖

❖
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❖

Sunday, December 2, 2018
9:00 am
For Anthony Dang on his birthday, to be full of
blessings, health and success – Requested by the
Dang family
11:00 am
Za † Seweryna Borowskiego – Od rodziców i brata
Roberta
Za † Ryszarda Klepczarek – Od rodziny Bałdyga
O Boże błogosławieństwo i opiekę Najświętszej Maryi
Panny dla Andrzeja Dąbrowskiegow dzień imienin –
Od wdzięcznych parafianek
Wednesday, December 5, 2018
7:00 pm
Za † Teresę Jarmuszczyk w rocznicę jej śmierci – Od
przyjaciół
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz
powrót do zdrowia dla Barbary Bregin
Friday, December 7, 2018
7:00 pm
Za † Gerry Fagan
Saturday, December 8, 2018 (Latin)
9:00 am
O Boże błogosławieństwo i spełnienie wpli Bożej dla
Barbary
Za dusze dzieci nienarodzonych
Sunday, December 9, 2018
9:00 am
For the repose of the soul of † Florindo Deli –
Requested by wife Vincenza
11:00 am
Za † Florentynę i Stefana oraz za † Mariannę, Lucjana
i Julię Gałązka – Od córki
Za † Fryderyka Wiśniowskiego w 16 rocznicę śmierci
"Be on guard so that your hearts are not weighed
down with dissipation and drunkenness and the
worries of this life.” Are worldly cares dragging you
down? Be a follower of the Master. If you think God is
calling you to be a priest, religious or deacon, contact
Fr. Chris Lemieux, Vocation Director,
Archdiocese of Toronto
Tel: 416-968-0997 Email: vocations@archtoronto.org

www.vocationstoronto.ca

