ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
30 GRUDNIA 2018
Refren Psalmu:
Błogosławiony, kto się boi Pana
Rozważania Niedzielne

Ewangelia życia i rodziny
Z pewnością nie znajdziemy rodziny, która nie
przeżywałaby trudności. Rzadziej lub częściej
każda przechodzi kryzysy i okresy prób. Szukając
pomocy i wsparcia, warto sięgnąć po Pismo Święte.
Słowo objawione przez Boga i przekazane nam
przez Kościół jest ewangelią życia i rodziny. Jezus
Chrystus, który stał się człowiekiem, był do nas
podobny we wszystkim oprócz grzechu. Syn Boży
wychował się w normalnej rodzinie, pod troskliwą
opieką Maryi i Józefa. To nie aniołowie i niebiańskie
moce wprowadzały Go w świat ludzkich spraw,
karmiły, przewijały, uczyły pracy, lecz rodzice.
Święta
Rodzina
była
święta
nie
przez
nadzwyczajność i bezproblemowość życia, ale
przez całkowite zawierzenie się Bogu. Sięgając dziś
do Biblii, możemy zaczerpnąć z jej mądrości i
umocnić nasze siły, tak często nadwątlone przez
codzienne zmagania.
Panie, dziękuję Ci za Świętą Rodzinę, która uczy
mnie, jak bardziej kochać Boga i ludzi. Proszę,
wspieraj
moją
rodzinę,
szczególnie
kiedy
przeżywamy ciężkie chwile.

Your gift to God and our Parish
December 23, 2018
Sunday Offerings:

$ 1, 810

December 25, 2018
Christmas Collection:

$ 3, 622

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

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
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.
❖

Na Nowy Rok 2019 wszystkim parafianom i gościom
Bożego pokoju i wszelkiej pomyślności.
❖

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza
sobota miesiąca. Zapraszamy na nabożeństwa
odpowiednio: w piątek do Najświętszego Serca Pana
Jezusa o godz. 7:00 pm oraz w sobotę na całodzienną
adorację Najświętszego Sakramentu po Mszy Św. o
godz. 9:00 am do 4:00 pm.
❖

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.

THE HOLY FAMILY OF JESUS, MARY AND JOSEPH
DECEMBER 30, 2018
Psalm Refrain:
Blessed are those who live in your house, O Lord.
Reflection .....

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

Today we celebrate the feast of the Holy Family.
This feast is part of the Christmas season, and we
should place today's Gospel in the context of what
Luke's Gospel tells us about the birth of Jesus. Luke
has been answering the question “Who is Jesus?”
through his stories of the births of John the Baptist and
Jesus. Today's Gospel reading continues this theme. It
has no parallel in the other Gospels and is the
conclusion of Luke's Infancy Narrative.
Mary, Joseph, and Jesus are presented in this
Gospel as a faithful Jewish family. They are
participating in the annual pilgrimage to Jerusalem for
the feast of Passover, an event shared each year with
family and friends. When Jesus is found, Luke
describes him as seated in the Temple in the midst of
the Jewish teachers. Although he is young, Jesus
seems not to need teaching about his Jewish tradition.
In his dialogue with these learned teachers, Jesus
astounds them with his insight and understanding.
Jesus is a child of Israel. His Father is God.
The dialogue between Mary and Jesus contains
many references to family relationships. In fact, in this
Gospel reading Mary and Joseph are never identified
by name. Instead they are referred to by their
relationship to Jesus. Ultimately, this emphasizes
Luke's point about the identity of Jesus. When Mary
and Joseph find Jesus in the Temple, they question
Jesus and express their anxiety. Jesus replies in
words that many have thought to be disrespectful.
Jesus says that he was never lost; he was at home.
Jesus is God's Son, and he is in his Father's house.
Luke will continue to suggest that faith in Jesus
establishes new family relationships as he describes
Jesus' public ministry.
In Luke's Gospel, Mary's importance is even
greater than her role as Jesus' mother. Mary is the first
disciple and will be present with Jesus' disciples after
his Resurrection at Pentecost.

HAPPY
NEW
YEAR
2019!

„Za zmarłych kapłanów i osoby konsekrowane
którzy posługiwali w naszej parafii”
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Sunday, December 30, 2018
9:00 am
For God’s blessing for Erika – Requested by friends
11:00 am
Za † Tomasza i Jadwigę Kiszka
Za † Lucjana Sanigórskiego
Za † Kazimierę Ostrowską – Od syna Jerzego
Za † Janinę, Zdzisławę oraz Mariana Kiełbowskiego – Od
dzieci z rodzinami
Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Stanisławy i
Zbigniewa w 45 rocznicę ślubu
Monday, December 31, 2018
7:00 pm
Za † Waleriana, Jana i Pawła Poleszuk – Od rodziny
Tuesday, January 1, 2019
9:00 am
For parishioners
11:00 am
O łaski Boże i opiekę Najswiętszej Maryi Panny dla
Janiny, Daniela i Stanisława
Wednesday, January 2, 2019
7:00 pm
Za zmarłych w czyśćcu cierpiących
Friday, January 4, 2019
7:00 pm
Za zmarłych w czyśćcu cierpiących
Saturday, January 5, 2019
9:00 am
O pokój na świecie – Od Rodziny Żywego Różańca
Sunday, January 6, 2019
9:00 am
In thanksgiving and with prayers for God’s care for Rafał
and family, along with Justyna and her family –
Requested by parents
11:00 am
Za † Edwarda Kantor w 1 rocznicę śmierci – Od żony,
synów Artura i Piotra wraz z rodziną
Za † Lucjana Sanigórskiego
Za † Stefanię Paszkiewicz i Marka Suchowskiego
Za † Kazimierę Ostrowską – Od syna Jerzego
Za † rodziców Irenę i Mieczysława Mierzwa – Od córki z
rodziną
O łaskę i błogosławieństwo Boże dla pewnej osoby w
rocznicę Chrztu Św.
O łaskę Bożą, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Sylwestra
z okazji imienin – Od Zofii

