XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 4 SIERPIEŃ, 2019
Refren Psalmu:
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.
W ostatni poniedziałek gościł u nas
Dyrektor Generalny ShareLife Arthur
Peters, który złożył podziękowania dla
Parafii za nasze nieustające wsparcie
dzieł miłosierdzia w Archidiecezji
Toronto. Warto przy tej okazji
przypomnieć chociażby kilka z wielu
katolickich agencji, w których każdy może odnaleźć
pomoc w problemach życiowych:
LA Centre for Active Living - 416 452 4875
Dla Seniorów - urozmaicone programy i usługi socjalne,
wypoczynkowe i duchowe.
Providence Healthcare - 416 285 3747
www.providence.on.ca
Rehabilitacja medyczna dla osób starszych po
wylewach, operacjach ortopedycznych, rehabilitacja
geriatryczna i in.
Matt Talbot Houses - 416 926 8267
www.stmichaelhomes.org
Ośrodek wsparcia dla mężczyzn zmagających się z
nałogami, w tym opieka na miejscu i w domach
wsparcia.
Catholic Crosscultural Services - 416 757 7010
www.cathcrosscultural.org
Dla imigrantów i uchodźców – programy wsparcia oraz
integracji dla nowego życia w Kanadzie. W regionie Peel
również w języku polskim.



Last Monday we were visited by the General Director of
ShareLife, Arthur Peters, who thanked the Parish for our
continued support for the charity within the Archdiocese
of Toronto. It is worth mentioning a few of the many
Catholic agencies and the resources they provide where
everyone can find support with life's many problems:
LA Center for Active Living - 416 452 4875
For Seniors - varied social, recreational and spiritual
programs and services.
Providence Healthcare - 416 285 3747
www.providence.on.ca
Medical rehabilitation for the elderly after strokes,
orthopedic operations, geriatric rehabilitation and others.
Matt Talbot Houses - 416 926 8267
www.stmichaelhomes.org
A support center for men struggling with addictions,
including on-site care and support homes.
Catholic Crosscultural Services - 416 757 7010
www.cathcrosscultural.org
For immigrants and refugees - support and integration
programs for a new life in Canada. In the Peel region
they offer services in Polish.

Przemienienie Pańskie
6 sierpnia
Przez
wydarzenie
na
Górze
Przemienienia
Jezus
przygotowywał
uczniów na doświadczenie Kalwarii – góry Krzyża.
Także dziś Bóg wyprowadza nas „z dala od ludzi na
wysoką górę”, by dać nam doświadczyć swojej
bliskości i piękna. Spróbujmy, ogarniając pamięcią
historię naszej wiary, dostrzec w niej takie momenty.
Taką naszą gorę Tabor.
Through the event on the Mount of
Transfiguration, Jesus prepared his students for the
experience of Calvary - the mountain of the Cross.
Today, God leads us "away from people to the high
mountain" to let us experience our closeness with
faith and the beauty it entails. Let's try to remember
the history of our faith and those moments. Such is
our own spiritual journey on Mount Tabor.

OGŁOSZENIA/ ANNOUNCEMENTS
Coroczna z biurka nam Misje Katolickie w
Kanadzie odbędzie się 10 i 11 sierpnia. Nasza
pomoc finansowa w wspomaga 23 diecezje misyjne w
Kanadzie. W tym roku powstała nowa inicjatywa pod
nazwą Dzień Modlitwy o Kanadyjskie Misje Domowe,
ponieważ potrzeba także wesprzeć duchowo naszych
współbraci w wierze na w najdalszych zakątkach
Kanady. Materiały i karty modlitewne można znaleźć
pod chórem.
The annual Canadian Missions Collection will be
taken August 10th and 11th. Your financial assistance
helps 23 mission dioceses in our country. A new
initiative is added this year called the Day of Prayer
for Canadian Home Missions, as we also need to help
our fellow Canadian Catholics spiritually. Materials
and prayer cards can be found at the front of the
church for you.



Joy in God’s Kingdom: A Catechesis of the Good
Shepherd Summer Program (Ages 4-7)
Monday, August 12 to
Friday, August 16 – 8 a.m. to 4 p.m.
St. Margaret’s Parish, 589 Hugel Ave.,
Midland NORTHERN REGION
“Joy in God’s Kingdom” is a Catholic summer program
for children ages 4 to 7 offered by the Catechesis of the
Good Shepherd. This Atrium experience includes lots of
fun activities, songs, art and crafts to nurture the littlest
sheep in Christ’s sheepfold.
CONTACT: Patricia Stenton
PHONE: 705-526-5256 or 705-526-6313, ext. 1



Employment Opportunity: Custodian & Maintenance
Person, Our Lady of the Airways, Mississauga.
Closing date: Saturday, August 3, 2019

EIGHTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME, AUGUST 4TH, 2019
Psalm Refrain:
Lord, you have been our dwelling place in all generations.

Na Niedzielę/For Sunday...
„Być bogatym przed Bogiem”: Jezus uczy dziś

właściwego spojrzenia na relację pomiędzy pragnieniem
szczęścia w życiu a dobrami materialnymi. Wartość tych
ostatnich mierzy się sposobem ich użycia. One nie mogą
przeszkadzać w szukaniu prawdziwego bogactwa, które
czyni ludzi bogatymi przed Bogiem. W obecnych czasach
łatwo stać się wyznawcą religii posiadania, która może
zniewolić każdego. Bożki majątku, chciwości, zazdrości i
zawiści pojawiają się na rożnych firmamentach. Kuszące
reklamy przekonują, że ludzka wartość zależy od
posiadania różnych rzeczy tym zniewalają nas.
Tymczasem prawdziwa wolność przychodzi w Bogu,
ponieważ On jest jedynym Panem mojej przyszłości.
Wszystko pochodzi od Niego i przed Nim zdam kiedyś
rachunek, również z tego, jak dobra materialne służyły
mojemu duchowemu rozwojowi. Moje życie zależne jest od
stopnia zażyłości z Bogiem - On jest Ojcem, w którego
rękach zawsze mogę się czuć bezpiecznie. Zabierz, Panie,
całą moją wolność, pamięć moją, mój rozum i całą moją
dobrą wolę, wszystko, co mam i posiadam. Daj mi tylko
miłość Twoją i łaskę, a to mi wystarczy.


In Chapter 12 of Luke's Gospel, Jesus instructs his
disciples and the crowd on how to be ready for the
coming judgment. At first he speaks only to the disciples,
reminding them that it is not persecution they should fear
but the judgment that is coming for all who do not
acknowledge the Son of Man. Suddenly a man in the
crowd shouts out to Jesus, “Teacher, tell my brother to
divide the inheritance with me.” He seems to have grown
tired of Jesus speaking only to the disciples. Jesus offers
the man no help. Instead he uses the question to teach
what, in light of the coming judgment, life really consist of.
Jesus tells the crowd a parable. A rich man's lands have
yielded more crops than expected. His response is not to
consider how he might share all the extra food with others
but to wonder how he can possibly store it all. He has
what he thinks is a brilliant idea: to tear down his present
barns and build larger ones. Then he will have many
things stored up for years of eating, drinking, and making
merry. “You fool” is God's response to this man because
that very night his life will be taken away. To whom will
everything belong then, God asks. The rich man's world is
small, just him and his possessions, and now he learns
that he is to lose his life. What good are his possessions
now? Jesus states the moral of the story. This is how it
will be for everyone who stores up treasure for himself or
herself but is not rich in what matters to God.The goods of
the earth have been given to everyone.

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc
lipiec:
„O Boże Miłosierdzie dla Kanady i
rządzących”
Sunday, August 4, 2019
9:00 am
❖ For the repose of the soul of † Aniela and
Bolesław Lubieniecki – from the Antkowski family
❖ A prayer for Joseph Dang for his success
regarding his License Exam on Optometry – from
the Dang family
11:00 am
❖ W intencji uwielbienia Boga Ojca
❖ Za † Seweryna Borowskiego – od rodziców i brata
Roberta
❖ Za † Andrzeja Prusinowskiego – od siostry
Wednesday, August 7, 2019
7:00 pm
❖ Za † Ks. Antonio Sandre
Friday, August 9, 2019
7:00 pm
❖ O błogosławieństwo Boże dla Eldy i Remo Bacci
oraz Amandy
❖ Za † Henryka Paszkiewicza w 16 rocznicę śmierci
– od córki
Saturday, August 10, 2019 (Latin)
9:00 am
❖ W intencji rodziny Ewy I Macieja Rutkowskich, ich
dzieci Helenę i Wojciecha, z prośba o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na
emigracji – od cioci Janiny
Sunday, August 11, 2019
9:00 am
❖ For the repose of the soul of † Joao Luis Furtado
11:00 am
❖ Ku czci i uwielbieniu Ducha Świętego przez
Niepokalane Serce Maryi
❖ Za † Lucjana Sanigórskiego – od żony
❖ Za zmarłych dziadków Marię i Adama
Kobylańskich o życie wieczne – od wnuczki
Danuty

Your gift to God and our Parish on July 28, 2019

Sunday Offerings:

$ 1, 090.00

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

