XXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 1 WRZIESIEŃ, 2019

Refren Psalmu:
Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz.
ODPUST PARAFIALNY (8 Września)
PRZYGOTUJMY SIĘ DUCHOWO: Uroczystej Sumie
Odpustowej w niedzielę 8 września o godz. 11.00
rano przewodniczył będzie i homilię wygłosi O.
Jacek Cydzik CSSR z Radia Maryja. Tak się
szczęśliwie składa, że tuż przed tegorocznym Odpustem
przypadają Dni Eucharystyczne. Najprawdopodobniej
już od czwartku będziemy gościli w naszej Parafii Ks.
Arkadiusza
Skwarka,
polskiego
kapłana
z
Archidiecezji
Toronto,
emerytowanego
kapelana
wojskowego. Posłuży on m.in. w konfesjonale. Dlatego
zapraszamy
wszystkich
Parafian
do
spowiedzi
pierwszopiątkowo-odpustowej
w
specjalnie
przedłużonych godzinach. Zacznijmy Nowy Rok Szkolny
w
przyjaźni
z
Chrystusem
Miłosiernym
i
Eucharystycznym, zachęćmy do takiej postawy w
rodzinach i sąsiedztwie.
I Piątek Miesiąca: Spowiedź Święta od godziny 6 do
10 wieczorem z przerwą na Mszę Świętą, po Mszy Świętej
wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w
ciszy do godziny 10 wieczorem.
I Sobota Miesiąca: Spowiedź Święta po Mszy
Świętej o godzinie 9 rano do południa, czyli ok. 10 do 12
rano i od 3 do 4 po południu.
COŚ NA DESER: Zwracamy się tradycyjnie z prośbą do
Pań (a może i do utalentowanych Panów?) o
przygotowanie i przyniesienie ciast z przeznaczeniem na
deser po parafialnym obiedzie odpustowym (w przyszłą
niedzielę po Mszy Świętej o godz. 11:00).
PO ODPUŚCIE: Z okazji Wspomnienia Najświętszego
Imienia Maryi zapraszamy na uroczystą Mszę Świętą
w Nadzwyczajnym Rycie Rzymskim we czwartek
12 września o godzinie 7 wieczorem. Przewodniczył
będzie Ks. Russell Asch. Jest to jednocześnie kolejna
rocznica zwycięskiej Bitwy pod Wiedniem.
EXTENDED CONFESSION TIMES: Let's start the
New School Year in friendship with the Merciful and
Eucharistic Christ.
First Friday of the Month: Confession from 6pm to
10pm (except for the mass at 7pm) with a break for Holy
Mass. After Holy Mass, the Blessed Sacrament and
Adoration will follow in silence until 10pm.
First Saturday of the Month: Confession will follow
9 am Mass along with the Blessed Sacrament and
Adoration at 12pm, then from 3-4pm (Divine Mercy hr).
EXTRA LATIN MASS: On the occasion of
Remembrance of the Holy Name of Mary, we invite you
to the solemn Holy Mass in the Extraordinary Roman
Rite on Thursday, September 12 at 7 pm. led by Fr.
Russell Asch. It is also the anniversary of the victorious
Battle of Vienna.

THE PARISH FEAST (8 September)
WE WELCOME ALL FOR THE FEAST!
Traditionally, we ask all interested to prepare and bring
cakes for dessert for the parish feast. We will have food,
drinks, and coffee next Sunday after Mass at 11:00.

Mary Mother of God School - MERRYMAKERS
Monday and Thursday from 1:00pm-3:30pm
1515A Queen Street W., Toronto ON M6R 1A5
Spread the Joy! Have you heard of MERRYMAKERS
– the popular afternoon program for 3-5 year olds at
Mary, Mother of God School? Registration is now
open! Enkindle the imagination of your children with
live music, nursery rhymes, puppets, fairy tales,
drama, friendship, and merriment. For more
information, please call the school office at
416-531-7897, Fax: 416-531-1026.
www.marymotherofgodschool.org
❖

Trip to Midland for Rosary Sunday
Sunday, September 8 – 8:30 a.m. to 7:30 p.m.
1701 Bloor St. West., Toronto
Join the CWL For a day of fellowship and prayer. We
willhave an Outdoor Mass at the Polish Altar with
Most Rev. Wayne Kirkpatrick, Auxilary Bishop of the
Archdiocese of Toronto. Procession of the Blessed
Sacrament with the Living Rosary. At 4:00 p.m., we
will have a guided tour of Ste. Marie Among the
Hurons. On the way to and from we will stop in Barrie
with an arrival time of 7:30 pm. at St. Joan of Arc.
COST: $45 per person
CONTACT: MaryAnne Chard
PHONE: 416-626-1353
❖

St. Peter’s Bereavement Support Group
Time: 1:30 pm – 3:00 pm
Start Date: Tuesday September 10, 2019
830 Bathurst St. Toronto, ON M5R 3G1
If you are struggling… you don’t have to do this alone.
New Beginnings is a ministry dedicated to
assisting those who have suffered a loss through
death. Together… we explore our grief, experience
healing and renew our faith.
For more information and to register, please
contact: contactus@stpeterstoronto.ca
Or by phone: (416) 534-4219
❖

Employment Opportunities:
❖ Coordinator of Sacramental Preparation, Holy

Family Parish, Bolton. Closing date:
Tuesday, September 3, 2019
❖ Parish Custodian, St. Patrick’s Parish,
Markham. Closing date: Friday,
September 6, 2019
❖ Lay Pastoral Associate, St. Nicholas Parish,
Toronto. Closing date: Saturday,
September 14, 2019

TWENTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME, SEPTEMBER 1ST, 2019

Psalm Refrain:
In your goodness, o God, you provided for the needy.

Na Niedzielę/For Sunday...
„Pokora w cenie”: Wielu rzeczy Jezus Mistrz chce

nauczyć swoich uczniów wszystkich epok. Dzisiejsza
lekcja brzmi: „Kto się wywyższa, będzie poniżony” (Łk 14,
11). Pokora jest jedną z podstawowych cech
chrześcijanina. Jezus potwierdził to całym swoim życiem.
Maryja przy zwiastowaniu określiła siebie Służebnicą
Pańską. Święty Paweł napominał Rzymian: „Nie
zabiegajcie o to, co wyniosłe” (Rz 12, 16). Dlaczego mam
zapominać o sobie? Odpowiedź jest prosta. Jeśli nie
postawię Boga i drugiego człowieka w centrum swojego
życia, zmarnuję je. Pycha będzie kazać mi wierzyć, że
jestem najważniejszą osobą i wszystko ma być
podporządkowane mnie. Z Bogiem włącznie. Wiara musi
być budowana na prawdzie. Stąd św. Teresa określała
pokorę jako kroczenie w prawdzie. A prawda jest taka, że
Jezus
przyszedł
na
świat
jako
wyzwalająca,
bezinteresowna miłość. W tym mam Go naśladować, a
bezinteresowność powinna się stać towarzyszką mojego
myślenia i działania.
Duchu Święty, pomóż mi zrozumieć, że tylko pokorna
miłość, szukająca dobra drugich, przynosi prawdziwą
radość i nie zostanie zapomniana na wieki. Umocnij
mnie, abym szedł przez życie w tej prawdzie.


Meals played an important role in the society in
which Jesus lived. More than a time for sharing
nourishment, they were a time to share ideas and to
model different aspects of social relationships. In
Luke's Gospel, the places that a person ate (at the
home of a tax collector, 5:29), the people with
whom a person ate (sinners, 5:30), whether a
person washed before eating (11:38), and, as is the
case here, the place that a person sits while eating
are all important. The narrator says Jesus tells a
parable, but it is wise advice to both guests and
hosts about finding true happiness at the
banquet.Jesus warns guests to wait before taking
their places at the table lest they be asked to move if
someone more important arrives. This is more than
just a lesson about dinner etiquette. It is advice on
how to find your true place in the Kingdom of God.
Jesus advises hosts not to invite people who would
be expected to repay them to dinner but to invite
those who could not repay: the poor, the crippled,
the lame, and the blind. In these sayings, Luke not
only gives us advice on how to approach the end
times but also on how to live in society.

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc wrzesień:
„Dziękczynna z prośbą o dalszę opiekę Bożą dla
naszej parafii”

Sunday, September 1, 2019
9:00 am
❖ For the good health of Józefa and Franciszek
11:00 am
❖ Dziękczynna w 40-tą rocznicę ślubu Barbary
i Andrzeja Kowalskich, dziękując za wszelkie
łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i
opiekę Matki Bożej na dalsze lata – od
rodziny Osieckich
❖ Z okazji imienin † Rajmunda Juchniewicz –
od rodziny
❖ Za † Stefanię Paszkiewicz – od córki
❖ O zdrowie dla Ani – od mamy
Wednesday, September 4, 2019
7:00 pm
❖ W intencji Zofii i Andrzeja Bacci z prośbą o
opiekę i błogosławieństwo Boże
Friday, September 6, 2019
7:00 pm
❖ O błogosławieństwo Boże dla Eldy i Remo
Bacci oraz Amandy
Saturday, September 7, 2019
9:00 am
❖ Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę Bożą
dla naszej Parafii – od Rodziny Żywego
Różańca
Sunday, September 8, 2019
9:00 am
❖ For the repose of the soul of + Vitaliano
Marino from Antonella Amoroso
11:00 am
❖ O Boże błogosławieństwo dla Marii
Gulbińskiej i jej rodziny – od rodziny
Antkowskich
❖ Za + Seweryna Borowskiego – od rodziców i
brata Roberta
❖ Za + Leszka Marczewskiego w I-szą rocznicę
śmierci – od żony
❖ W intencji Parafian żyjących i zmarłych – w
dniu Odpustu
Your gift to God and our Parish
Sunday Collection August 18:
Sunday Collection August 25:

$ 1,320.00
$ 1,290.00

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

