II NIEDZIELA ADWENTU, 9 GRUDNIA 2018
Refren Psalmu:
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas
Rozważania Niedzielne

Przygotowanie
Boże Narodzenie jest czasem radości przeżywanym
zwykle wśród najbliższych, ale przede wszystkim to
ważne wydarzenie religijne, które wymaga od nas
duchowego przygotowania. Jeśli go zabraknie,
może się zdarzyć, że rozminiemy się z
przychodzącym Panem. Dlatego w czasie Adwentu
słyszymy wołanie Jana Chrzciciela: „Przygotujcie
drogę Pana! Wyprostujcie Jego ścieżki!” (Łk 3, 4).
Papież Franciszek przypomina, że odpowiadamy na
te słowa, „kiedy dokonujemy rachunku sumienia,
gdy badamy nasze postępowanie, by usunąć
grzeszne postawy, które nie pochodzą od Boga:
sukces za wszelką cenę, władza kosztem
najsłabszych, pragnienie bogactwa, przyjemności
za wszelką cenę”.
Maryjo Panno, pomóż mi przygotować się do
spotkania z miłością, którą przynosi mi Jezus
Chrystus.

Your gift to God and our Parish
December 2, 2018
Sunday Offerings:
Renovation Fund:

$ 1, 495
$ 1, 610

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

Adwent
to
czas
oczekiwania na Zbawiciela,
ale także czas spowiedzi
świętej.
Czas
przedświąteczny to między
innymi porządki czynione w
naszych
mieszkaniach.
Troszczymy
się
o
świąteczną choinkę, prezenty, ale nie możemy
zapomnieć o oczyszczeniu naszej duszy z grzechów.
Jakież to smutne święta, kiedy wargi bezwiednie
wymawiają słowa kolędy: „Nie było miejsca dla Ciebie
w Betlejem…”, a tego miejsca nie ma w nas samych,
bo w naszych duszach króluje grzech. Przypomina
nam się wtedy Herod, który z jednej strony kłania się
Zbawicielowi, a z drugiej obraża Go i zasmuca swoimi
grzechami. W naszej parafii będzie okazja do
spowiedzi św. 45 minut przed każdą Mszą Św.
(6:15 pm) podczas Rekolekcji Adwentowych, a w
środę 12 grudnia, specjalna okazja pomiędzy
10:00 am – 12:00 pm i znowu wieczorem od 5:00
pm do 6:45 pm. Serdecznie zachęcamy, aby
oczyścić nasze serca. Niech w nich narodzi się
prawdziwie Jezus Chrystus.

Ogłoszenia / Announcements
Uwaga dzieci! Święty Mikołaj przybędzie do naszej
parafii dzisiaj po Mszy Św. o godzinie 11:00.
❖
All children are invited to meet St. Nicholas, today after
the 11:00 am Mass in the Parish Hall.
❖
Wszystkich parafian i gości zapraszamy do udziału w
adwentowych rekolekcjach parafialnych. Przewodnikiem
adwentowych ćwiczeń duchowych będzie ks. Ryszard.
Tematem rekolekcji będą cnoty teologiczne: wiara,
nadzieja i miłość. Msza Św. z kazaniem każdego dnia o
godzinie 7:00 pm (od poniedziałku do środy).
❖
Zachęcamy do nabywania „Wigilijnego Opłatka”
(znajduje się w pobliżu głównego ołtarza), oraz składania
dobrowolnych ofiar na kwiaty, choinki i dekoracje
świąteczne.
❖
Mass of St. Rita With Novena Prayers
Please join us, the Augustinians at Marylake, for our:
Monthly Mass with Novena Prayers to St. Rita and
Veneration of St. Rita's Relic Every 2nd Thursday of
each month commencing Thursday, December 13 at
7:00 pm (Confession will be available at 6:00 pm). The
Shrine of Our Lady of Grace at Marylake 13760 Keele
St, King City, L7B 1A3. For more information: 905-8335368 info@marylake.com; www.marylake.com.

2ND SUNDAY OF ADVENT, DECEMBER 9, 2018
Psalm Refrain:
The Lord has done great things for us; we are filled with joy.
Reflection .....
This week and next, our Gospel readings
invite us to consider John the Baptist and his
relationship to Jesus. John the Baptist appears in
the tradition of the great prophets, preaching
repentance and reform to the people of Israel. To
affirm this, Luke quotes at length from the prophet
Isaiah. John baptizes for repentance and for
forgiveness of sins, preparing the way for God's
salvation.
The three Synoptic Gospels—Mark, Matthew,
and Luke—attest to the importance of the baptism
of John in preparing for Jesus. Only the Gospel of
Luke, however, extends the connection between
these two men to their birth. The first two chapters
of Luke's Gospel contain the Infancy Narrative,
which tells about the births of John the Baptist
and Jesus. These stories set the stage for the
beginning of Jesus' public ministry in chapter 3.
The evangelist Luke is the author of the
Gospel that bears his name, and he also wrote
the Acts of the Apostles as a continuation of the
story of Jesus and the Church. In these two
works, Luke's sense of time and history emerges.
He identifies three epochs of salvation history: the
time before Christ, the time of Christ, and the time
of the Church and the Holy Spirit. In today's
Gospel reading, as elsewhere, John the Baptist is
presented as the figure who bridges the time
before Christ and prepares the way for Christ's
own ministry.
In today's Gospel we also note Luke's
attention to political and historical detail. Luke
shows that salvation is for all people and situated
in world events. Therefore, Luke lists the political
and religious leaders at the time of John's
appearance in the desert. Salvation is understood
as God's breaking into this political and social
history.
John's preaching of the coming of the Lord is
a key theme of the Advent season. As John's
message prepared the way for Jesus, we too are
called to prepare ourselves for Jesus' coming. We
respond to John's message by repentance and
reform of our lives. We are also called to be
prophets of Christ, who announce by our lives the
coming of the Lord, as John did.

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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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
Za † Eugeniusza Dec oraz † Józefę i Stanisława
Poterek – Od Barbary
Za † Lucjana Sanigórskiego
Monday, December 10, 2018
W intencji biednych z prośbą o Bożą opiekę
O szczęśliwą operację dla Alicji Hryciuk – Od
rodziców
Tuesday, December 11, 2018
Za † Jadwigę i Jana Kowalskich oraz męża Mariana
Niewiadomskiego
Wednesday, December 12, 2018
7:00 pm
Za † Annę i Adolfa Antoszczyszyn – Od syna z
rodziną
Friday, December 14, 2018
7:00 pm
Za † ojca Michała Pawluk
Saturday, December 15, 2018 (Latin)
7:00 am
O nawrócenie synowej Emilii i wychowanie dzieci w
wierze katolickiej
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
Msza Św. roratnia w języku łacińskim zostanie
odprawiana w sobotę 15 grudnia o godzinie 7:00
am.

