III NIEDZIELA ZWYKŁA, 27 STYCZNIA 2019
Refren Psalmu:
Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem
Rozważania Niedzielne

Bóg mówi do mnie
Spotkanie z Jezusem w synagodze w Nazarecie.
Tutaj się wychował, wszyscy Go znają. Czy
dostrzegą, że nie mówi sam od siebie, lecz jest
posłany, aby ogłaszać im prawdę o Ojcu? Jeśli
postawię się na miejscu słuchaczy, lepiej
zrozumiem trudność mieszkańców Nazaretu
odkrycia Boga w kimś, kto jest znany od lat. Ich
postawa mnie nie dziwi, bo mnie też niekiedy trudno
odkryć moc Bożego słowa w mowie kogoś, kogo
znam od dawna. Dziś zadaję sobie pytanie o motyw
mojego chodzenia do kościoła. Dobra tradycja?
Opinia innych? Od chrztu jestem namaszczony
Duchem Świętym i to Jego muszę prosić, aby
zawsze odkrywać nowość Bożego słowa. Aby nie
przegapić, że Bóg mówi właśnie do mnie, dzisiaj.
Daj mi, Panie, oczy, które zawsze dojrzą Twoją
obecność w tych, których do mnie posyłasz. Niech
Twoje słowo będzie moją mądrością każdego dnia.

Your gift to God and our Parish
January 20, 2019
Sunday Offerings:

$ 1, 480

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

Ogłoszenia / Announcements
Składam
serdeczne
podziękowanie
wszystkim
organizatorom „Parafialnego Opłatka.” Paniom Lucynie i
Patrycji serdeczne „Bóg zapłać” za przygotowanie
wspaniałych „Jasełek”, a naszym utalentowanym dzieciom
za ich prezentacje. Po raz kolejny mieliśmy okazję
przeżywać i doświadczyć, że jesteśmy jedną parafialną
rodziną, wzajemnie wspomagającą się w dążeniu do
świętości i wiecznego zbawienia. „Bóg zapłać” również
wszystkim tym, którzy wsparli finansowo naszą parafię.
Szczególne podziękowanie kieruję do kilku sponsorów,
którzy wsparli hojnie tę parafialną uroczystość. Dziękuję
innym osobom wraz z Panią Agnieszką Żak za sprawne
przeprowadzenie parafialnego spotkania. Pozyskana suma
to $1,655.
❖
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 sobotę 2 lutego o 9:00 am, w Święto Ofiarowania
Pańskiego zostanie odprawiona w naszym kościele Msza
Św. śpiewana w języku łacińskim (w klasycznym rycie
rzymskim), wraz z procesją. Na początku tej Mszy św.
zostaną poświęcone świece gromniczne. Proszę więc o
zabranie świec do kościoła. Wierni, którzy nie mogą przybyć
na tę Mszę Św. mogą przynieść świece gromniczne w
najbliższą niedzielę 3 lutego, które zostaną również
poświęcone.
❖
World Day for Consecrated Life will be celebrated in the
Church on Saturday, February 2, 2019 and in parishes on
the weekend of February 2/3, 2019. Please pray for all
those who have made commitments in the consecrated life
and be sure to thank them on their special day. May they
continue to be inspired by Jesus Christ and respond
generously to God’s gift of their vocation. All are welcome to
come to a special Mass presided by Bishop Wayne
Kirkpatrick on Sunday, February 3 at 3 p.m. at St. Paul’s
Basilica, Toronto to celebrate with and pray for these
consecrated men and women who are such a vital and
important part of the life and ministry of the Church in our
archdiocese.
❖
An Evening at the Seminary
Monday, February 11 – 4:45 p.m.
St. Augustine’s Seminary
2661 Kingston Rd., Toronto
Have you ever thought about becoming a priest? Spending
an evening at the seminary offers discerners a glimpse into
the place where priestly formation begins. The evening
includes Holy Mass in the beautiful seminary chapel, dinner,
a talk by Director of Vocations, Fr. Chris Lemieux and a tour
of the seminary.
PHONE: 416-968-0997 EMAIL: vocations@archtoronto.org
WEB: https://www.vocationstoronto.ca/

3RD SUNDAY IN ORDINARY TIME, JANUARY 27, 2019
Psalm Refrain:
Your words, Lord, are spirit and life.
Reflection .....
Today's Gospel reading combines two separate
passages taken from the Gospel of Luke. First, we hear
the opening verses where Luke establishes the purpose
of his Gospel. His style is typical of polished Greek and
Roman literature. In this passage, we learn that Luke
may have written to a specific person, Theophilus; but the
word Theophilus may also be a general reference,
functioning as the phrase “Dear Reader” might in
contemporary writing. In Greek, the word Theophilus
translates as “lover of God.”
Today's Gospel reading then skips several chapters
in which one would find the Infancy Narratives, Jesus'
baptism by John, the temptations Jesus faced in the
desert, and the beginning of Jesus' public ministry. In
chapter four of Luke's Gospel, we hear that Jesus is in
his hometown of Nazareth, attending the synagogue on
the Sabbath, which is said to be his custom. In this
account, we find another important clue that Jesus lived
as a faithful, observant Jew. We will continue to read
from Luke's Gospel in sequence for the next two
Sundays.
As Jesus stands in the synagogue, he reads from the
scroll handed to him; it contains the words of the prophet
Isaiah. At this early moment in his ministry, Jesus
announces his mission in continuity with Israel's
prophetic tradition. This reading from Isaiah defines
Jesus' ministry. We will find more evidence of this as we
continue to read from Luke's Gospel throughout the year.
Jesus' ministry will include bringing glad tidings to the
poor, liberty to captives, healing to the sick, freedom to
the oppressed, and proclaiming a year acceptable to the
Lord.
Through this text from Isaiah, Jesus announces
God's salvation. The “year acceptable to the Lord” is a
reference to the Jewish tradition of Sabbath years and
jubilee. The Sabbath year was observed every seventh
year. It was a year of rest when land was left fallow and
food stores were to be shared equally with all. A year of
Jubilee was celebrated every fiftieth year, the conclusion
of seven cycles of Sabbath years. It was a year of
renewal in which debts were forgiven and slaves were
freed.
This tradition of Jubilee is the framework for God's
promise of salvation. And yet in Jesus, something new
begins. Jesus not only announces God's salvation, he
brings this salvation about in his person. Jesus is
Yahweh's Anointed One, filled with the Spirit of God. The
Kingdom of God is now at hand. It is made present in
Jesus, in his life, death, and Resurrection. Jesus will
send the Holy Spirit so that the Kingdom of God can be
fulfilled.

The Holy Spirit is Jesus' gift to the Church. The Holy
Spirit enables the Church to continue the mission of
Jesus. When we do what Jesus did—bring glad tidings to
the poor, liberty to captives, healing to the sick, and
freedom to the oppressed—we serve the Kingdom of
God.

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

„O pokój na świecie”
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Sunday, January 27, 2019
9:00 am
For the repose of the souls of † Maria Lan, Anton Cuong
and Anton An – Requested by the Dang family
11:00 am
Za † Franka Wietry w 1 rocznicę śmierci – Od Jadwigi
Za † Leokadię Czapińską w 30 dzień po śmerci
Za † Stefana Nowackiego w 12 rocznicę śmierci – Od
córki i syna z rodziną
Za † Kazimierę Ostrowską – Od syna Jerzego
Za † Stanisławę, Irenę, Jana, Jerzego, Wacława
Jabłeckich – Od Krystyny
O błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia w 30 rocznicę
ślubu Marysi i Leszka Kuraś – Od mamy
O szczęśliwe rozwiązanie pewnej sprawy
Wednesday, January 30, 2019
7:00 pm
O łaskę wiary i nawrócenia dla Anny i innych młodych
ludzi
O błogosławieństwo Boże dla Zofii Bacci – Od Barbary
Friday, February 1, 2019
7:00 pm
Za zmarłych w czyśćcu cierpiących
Za † Sebastiana i Zbigniewa Harkot
Saturday, February 2, 2019 (Latin)
9:00 am
O łaskę zdrowia i opiekę Bożą dla chorych – Intencja
Rodziny Żywego Różańca
Sunday, February 3, 2019
9:00 am
For the health of Consalo, Tatiana and Friend
11:00 am
Za † Seweryna Borowskiego – Od rodziców i brata
Roberta
Za † Konstantego i Pelagię Kowalskich – Od syna z
rodziną
Za † Jana Iskra – Od Marii Wiśniewski
Za † Kazimierę Ostrowską – Od syna Jerzego
Za † Grażynę Seremak, Henryka Wątróbskiego oraz
Krystynę i Józefa Wanat

