XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA, 4 LISTOPADA 2018
Refren Psalmu:
Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja
Rozważania Niedzielne

Prawo miłości
Jezus nie bał się stawiać swoim słuchaczom
wysokich wymagań. Nie inaczej czyni z nami,
zobowiązując nas do miłości, którą nazywa
pierwszym i najważniejszym przykazaniem. Kochać
Boga całym sercem, a bliźniego jak siebie samego
może się wydawać oczekiwaniem zbyt trudnym do
spełnienia. Gdyby tak Chrystus polecił miłować
trochę bardziej, nieco lepiej, odrobinę prawdziwiej…
Lecz On chce miłości całym sercem. Czy to w ogóle
możliwe? Tak, ponieważ Jezus daje nam Ducha
Świętego, bez którego nowe prawo Ewangelii
rzeczywiście byłoby niemożliwe do wypełnienia.
Panie Jezu, który pierwszy mnie umiłowałeś i
samego siebie oddałeś za mnie, pomóż mi wypełnić
przykazanie miłości i kochać Cię całym sercem.
Praying with the Church
The Pope’s Prayer Intention
In the Service of Peace: That the language of love
and dialogue may always prevail over the language
of conflict.

Your gift to God and our Parish
October 28, 2018
Sunday Offerings:

$ 1, 485

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

Listopadowe Zamyślenia
Różne uczucia i myśli rodzą się w nas, gdy w
listopadzie odwiedzamy cmentarze. Widok grobów
naszych drogich zmarłych przynagla, by osobiście
pytać o śmierć, o sens także własnej śmierci. Widok
jesiennej przyrody dodatkowo przyczynia się do
zadumy. Choć jesień mieni się wieloma barwami, to
jednak wszystko zdaje się zamierać. A my
chcielibyśmy wiedzieć, czy jednakowo marny jest
los liści spadających z drzew i los człowieka, który
starzeje się i umiera.
– Gdzie znaleźć autentyczne odpowiedzi na nasz
niepokój i pytania pełne trwogi?
Jan Paweł II pisał w swojej pierwszej encyklice:
„Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca
(...) musi (...) ze swoim życiem i śmiercią przybliżyć
się do Chrystusa” (Redemptor Hominis). Wszystko
więc zależy od tego, na ile przybliżamy się do
Chrystusa Zmartwychwstałego.
Jest On prorokiem nie śmierci, trwogi i
rozpaczy, ale życia, radości i nadziei!
Jezus odsłonił ludzką śmierć jako jedynie
„przejściowy” (paschalny) i chwilowy element
wielkiego procesu życia, życia wiecznego. To do
życia wybrał nas Bóg „przed wiekami” (por. Ef 1, 4).
I dlatego nie ma powodu do trwogi, zwątpienia i
rozpaczy.
Niech te myśli towarzyszą naszej refleksji nad
naszym życiem i modlitwie za naszych bliskich
zmarłych.

Ogłoszenia / Announcements
In July 2018, Pope Francis prayed that the Middle
East “may see dispelled the darkness of war,
power,
violence,
fanaticism,
unfair
gains,
exploitation, poverty, inequality and lack of respect
for rights.” A dinner recognizing the faith and plight
of Christians in the Middle East will take place on
Saturday, November 17, 2018 at 6 p.m. at the
Toronto Grand Banquet & Convention Centre,
located at 30 Baywood Rd. in Etobicoke. Cardinal
Collins will be in attendance, alongside Bishop
Bawai Soro of the Chaldean Eparchy of Mar Addai.
Come learn about Christians of the East, consider
helping and breaking bread as members of one
family. All are welcome to attend! For more
information, visit www.cmedinner2018.eventbrite.ca

31ST SUNDAY IN ORDINARY TIME, NOVEMBER 4, 2018
Psalm Refrain:
I love you, O Lord, my strength.
Reflection .....
As we continue to read from Mark’s Gospel, our
Lectionary skips a chapter that helps set the context
for today’s reading. If we were to read the sections
skipped (chapter 11 and part of chapter 12), we
would hear about Jesus’ entry into Jerusalem, his
cleansing of the Temple, and the questioning of
Jesus’ authority by the chief priests, scribes, and
elders. The context, therefore, for this Gospel is
Jesus’ growing exposure before the Jewish
authorities. Jesus is being questioned and tested by
the Jewish authorities, yet the scribe who addresses
Jesus in today’s Gospel seems to be an admirer; he
is not testing Jesus.
The question posed in today’s Gospel requires
Jesus to interpret the Law of Moses. The Mosaic
Law consists of the Ten Commandments and many
additional commandments, numbering into the
hundreds. For a devout Jew, adherence to the
Mosaic Law is an expression of faithfulness to
God’s covenant with Israel. The ranking of these
commandments was regularly debated among the
teachers of the Law.
Jesus was not the only Jewish religious teacher
to connect these two commandments, love of God
and love of neighbor. Both of these commandments
were central elements of the religious tradition that
Jesus learned from his Jewish community. Indeed,
these commandments continue to be central
aspects
of
contemporary Jewish
religious
understanding. Jesus’ response to his questioners
proposed an integral connection between these two
aspects of the Jewish Law. Love of God finds its
expression in our love for our neighbor. Many
believe, however, that this connection was heard in
a new and fresh way when spoken by Jesus.
The scribe who questions Jesus in today’s
Gospel engages in a positive dialogue with Jesus.
He agrees with Jesus’ teaching that the
commandments to love God and love neighbor
stand above the commandment to offer worship and
sacrifice in the Temple. With this dialogue, Jesus
appears to close the debate with the Jewish
authorities. Mark reports that no one dared to
question Jesus further.

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

„Za zmarłych członków Rodziny Żywego
Różańca”
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Sunday, November 4, 2018
9:00 am
For the repose of the soul of † Rozalia Borkowska –
Requested by children, grandchildren and greatgrandchildren
11:00 am
Za zmarłych wspomnianych w „wypominkach”
Za † Seweryna Borowskiego
Za † Edwarda Szabla – Od żony i całej rodziny
Wednesday, November 7, 2018
7:00 pm
Za zmarłych wspomnianych w „wypominkach”
Do Św. Michała Archanioła z prośbą o uwolnienie
dusz czyśćcowych a szczególnie dusze kapłanów
Friday, November 9, 2018
7:00 pm
Za zmarłych wspomnianych w „wypominkach”
Saturday, November 10, 2018
9:00 am
Za † rodziców Zofii i Jerzego
Sunday, November 11, 2018
9:00 am
For all souls
11:00 am
O błogosławieństwo Boże dla Zofii i Jana
Chomickich w 30 rocznicę ślubu
Za † Piotra Wasilewskiego i Józefa Hoduń – Od
rodziny
Za zmarłych z Rodziny Bałdyga i Kolimaga

