III NIEDZIELA ADWENTU, 16 GRUDNIA 2018
Refren Psalmu:
Głośmy z weselem, Bóg jest między nami
Rozważania Niedzielne

Ogłoszenia / Announcements
Prostota nawrócenia
Jan Chrzciciel przebywał i nauczał głównie na
pustyni. Wiódł surowy tryb życia: „Nosił odzież z
wielbłądziej sierści i skórzany pas na biodrach.
Żywił się szarańczą i miodem dzikich pszczół” (Mt 3,
4). Po kimś takim można się było spodziewać
srogich pouczeń i wezwania do radykalizmu.
Tymczasem wskazania, których udzielał, były raczej
podstawowymi
zasadami
miłości
bliźniego.
Przychodzącym tłumom mówił o prostych,
życiowych
sprawach,
o
dzieleniu
się
z
potrzebującymi, o uczciwości i skromności. Mocą
swego
autorytetu
przypominał
celnikom,
żołnierzom, ludziom majętnym o prostocie życia.
Nie kazał im porzucać majątków, pokutować na
pustyni, ale zacząć od zwykłej uczciwości i
życzliwości wobec drugiego. Prostota nawrócenia
jest nam bardzo potrzebna.
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za mną, aby
nauka, którą przygotowywałeś tłumy na spotkanie z
Panem, skłaniała mnie ku nawróceniu i przemianie
życia.

Your gift to God and our Parish
December 9, 2018
Sunday Offerings:

$ 1, 540

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

Serdeczne podziękowania dla Rodziny Żywego
Różańca za zorganizowanie i sponsorowanie
uroczystości Św. Mikołaja w naszej parafii. Wyrazy
wdzięczności kierujmy również do rodziców, a w
szczególności do pani Lucyny, Patrycji i Stasi.
Wyrażamy również nasz podziw dla utalentowanych
dzieci w naszej parafii. Bóg zapłać!
❖

Kopertki ofiarowe na rok 2019 są przygotowane i
gotowe do odebrania w salce parafialnej. Wszystkie
osoby, które chcą wspierać finansowo naszą parafię
mogą korzystać z kopertek. Stali użytkownicy
odbierają je raz w roku w grudniu, nowi proszeni są o
kontakt z ks. proboszczem. Ofiary na kościół można
odliczyć od podatku. Zaświadczenia podatkowe za
każdy rok są do nabycia pod koniec lutego. „Bóg
zapłać” za wsparcie naszej parafii!
❖

Offertory Envelopes for 2019 are available for pickup
in the church classroom. Please inquire with Fr.
Kazimierz if you would like to have a set assigned for
the new year.
❖

Zachęcamy do nabywania „Wigilijnego Opłatka”
(znajduje się w pobliżu głównego ołtarza), oraz
składania dobrowolnych ofiar na kwiaty, choinki i
dekoracje świąteczne.
❖

W niedzielę, 6 stycznia 2018 o godzinie 4:00 pm, w
kościele Our Lady of Sorrows przy 3055 Bloor St. W.,
odbędzie się Bożonarodzeniowy koncert pod tytułem
„Bóg się rodzi”. Organizatorzy i wykonawcy
serdecznie zapraszają do wysłuchania i wspólnego
śpiewania naszych pięknych, polskich kolęd. Ulotki z
szczegółowymi informacjami wyłożone są w końcu
kościoła.
❖

Serdeczne podziękowanie dla właścicieli sklepu
Andy’s,
którzy
obdarowali
nas
produktami
spożywczymi dla przygotowania parafialnego obiadu.

3RD SUNDAY OF ADVENT, DECEMBER 16, 2018
Psalm Refrain:
Shout aloud and sing for joy: great in your midst is the Holy one of Israel
Reflection .....

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

This Sunday's Gospel continues last week's
focus on John the Baptist and his role in preparing
the way for Christ. Recall that last week's reading
described John's appearance in the desert and
established his connection with the prophetic
tradition of Israel. If we were to read Luke's Gospel
continuously, we would learn about John the Baptist
challenging the crowds who came to him and calling
upon them to show evidence of their repentance.
John tells his listeners that they cannot rely on their
lineage as Israelites because children of Abraham
can be raised up from stones. Repentance, rather,
must be observable in one's actions. Here, Luke is
continuing to set up two important themes of his
Gospel message: the Christian faith is expressed in
one's actions, and the call to salvation is extended
to everyone, Jews and Gentiles.
In today's Gospel reading, the crowds ask John
the Baptist for specifics. What evidence of
repentance is required? John replies by naming
concrete actions: crowds should share their food
and cloaks; tax collectors should be just; soldiers
should act fairly. The concern for justice is a
hallmark of Luke's Gospel.
When the crowd begins to wonder if John the
Baptist might be the Messiah, John interprets his
baptism and makes it clear that his ministry is in
preparation for the Messiah. John the Baptist knows
his place and role in God's plan of salvation. By
encouraging the crowd to act similarly in
accordance with their stations in life, John's
teaching suggests that each person has a role to
play in God's salvation. It is the great mystery of our
salvation that God permits and even asks for human
cooperation in his divine plans.
The third Sunday of Advent is also called
Gaudete Sunday. Gaudete is a Latin word that
means “rejoice.” This name is taken from the
entrance antiphon for Sunday's Mass, which is also
echoed in today's second reading from the Paul's
letter to the Philippians. Some people mark this
Sunday by lighting a pink candle instead of a purple
one on their Advent wreath. It is a reminder that the
Advent season is a season of joy because our
salvation is already at hand.

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

❖

❖
❖
❖
❖

❖

❖

❖

❖
❖

Sunday, December 16, 2018
9:00 am
For the repose of the souls of † Gioan Luu Uan
Thuyen amd Maria Uu Thi Tien
11:00 am
Za † Wandę i Stanisława Sajda oraz braci †
Bogdana i Stanisława – Od Teresy i Piotra z rodziną
Za † Irenę i Leona Marszałek – Od rodziny
Za † Władysława Marks – Od rodziny
Za † Lucjana Sanigórskiego
Wednesday, December 19, 2018
7:00 pm
Za † Krzysztofa, o wieczne zbawienie
Friday, December 21, 2018
7:00 pm - Wolna
Saturday, December 22, 2018 (Latin)
9:00 am
Dziękczynna za opiekę Opatrzności Bożej i łaskę
zdrowia dla Wiesi
Sunday, December 23, 2018
9:00 am
For the repose of the souls of † Myra and Ron
Maynard – Requested by the Antkowski family
11:00 am
Za † Jacka – Od Krystyny
Za † Lucjana Sanigórskiego
A Christmas concert titled, „Christ is Born” will be
performed on Sunday, January 6th 2019 at Our Lady
of Sorrows Catholic Church. During the concert, the
most popular Polish carols will be presented. More
details about tickets and event are to be found on the
flyers located at the back of the church. All are invited!
On Wednesday, December 26th, on the Feast of St.
Stephen, Mass will be said in the Extraordinary Roman
Rite at 9:00 am. All are warmly invited to attend.

