XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 15 września 2019.

24th Sunday in Ordinary Time, September 15th, 2019.

Refren Psalmu: Wstanę i wrócę do mojego ojca

Psalm Refrain: I will get up and go to my Father

Podziękowania za Odpust Narodzenia NMP. Z głębi serca dziękuję za
posługę przybyłym kapłanom: Ks. Arkadiuszowi Skwarkowi za wytrwałą posługę w konfesjonale, O. Jackowi Cydzikowi CSSR za przewodniczenie Mszy św.
Odpustowej. Myśmy naprawdę przez
dobrych parę godzin czekali na Was w
konfesjonałach. Gorąco dziękuję Parafianom, którzy od lat angażują się w porządek w kościele i obejściu, jak też i w
liturgię, muzykę, gotowanie, obsługę
gości, występy artystyczne i rejestrację wideo graficzną.
Dziękuję Gościom, którzy stawili się praktycznie w komplecie: Panu Krzysztofowi Grzelczykowi Konsulowi Generalnemu RP w Toronto, Pani Teresie Berezowski
Przewodniczącej Rady Polonii Świata, przybyłej wraz z
Małżonkiem Zbigniewem, władzom Stowarzyszenia Polskich Kombatantów z Koła nr 20, a także zaproszonym
naszym Przyjaciołom i Dobrodziejom. Goście zachwycali się zwłaszcza dobrym duchem naszych najmłodszych
Parafian. Z kolei we czwartek kilkadziesiąt osób uczestniczyło we Mszy św. w Nadzwyczajnym Rycie Rzymskim
oraz w pokazie filmu „Bitwa pod Wiedniem”. Udały się
te Urodziny i Imieniny Matki Bożej. Ona naprawdę nad
nami czuwa.
To God and the Blessed Virgin, we thank you for
a wonderful Parish Feast. Enriched with indulgence
favors, we enter the next period of pastoral service and
spiritual exercises leading to the achievement of our final goal, which is our salvation. Special thanks go to all
the organizers who prepared this important parish
event. Again, thank you to all. God bless you!

Przygotowania do komunii. Rodziców prosimy o
zapisywanie swoich dzieci na katechezę przygotowującą
je do I Komunii Św. i Sakramentu Pokuty. Formularze
do pobrania w zacristy.

Calling for help. Last week, Hurricane Dorian devastated the Caribbean nation of the Bahamas, and caused
significant damage in Nova Scotia and along the Atlantic coast of the United States.
The hurricane moved excruciatingly slowly across the
Bahamian island of Abaco, leaving most buildings and
infrastructure destroyed. More than 70,000 people in
the Bahamas are expected to need emergency assistance, including food, shelter, electricity and safe drinking
water. A still unknown number of people are missing
and at least 50 people dead — a number that is expected
to rise quickly over the coming weeks as more bodies
are recovered.
In an effort to support those have been most directly
impacted by Hurricane Dorian, the Archdiocese of Toronto is accepting funds that will be sent through our
Catholic relief partners. Contributions can be made
through our parishes and through the Archdiocese of
Toronto online portal at www.archtoronto.org.
Those wishing to help may do so in the following ways:

Online through the Archdiocese of Toronto website: www.archtoronto.org

By phone through the Development Office – 416934-3411

Through the parish, making cheques payable to: St,
Mary’s Polish R.C. Parish – 2019 Hurricane Dorian
– Disaster Relief

2019 Parish Youth Ministry Conference. Youth
ministers and anyone involved in family life ministry
(such as marriage preparation) or catechesis (any form of
sacramental preparation, including the RCIA/RCIC, will
benefit from attending. Also, if you have any interest in
being part of the ministry in the future come and experence the day and meet with others who are in the ministry. Registration is at $30.00 per person. You can contact the parish office or register online at
www.archtoronto.org/foundation.

Interested in seminary life? Calling on all men in
highschool and older to come for an Evening at the Seminary! The event begins at 4:45pm at the Office of Vocations and includes Mass and dinner with the seminary
community. Dinner is followed by a short talk given by
Fr. Chris Lemiuex and then a guided tour around the
grounds. For men Grade 12 and older, register online at
www.vocationstoronto.org. For those younger, please
come accompanied by one of your parish priests. For any
questions or concerns, contact Fr. Lemieux at (416) 9680997

Attention Post-Secondary Students: Are you new
on campus and looking for a place to belong? Check out
Catholic campus ministry! Find your Catholic home on
campuses in the GTA and across Canada by connecting
at www.chaplaincyconnect.ca.

It is the 2019 Season of Creation. The theme for this
year is „The web of life: biodiversity as God’s blessing.”
This helps us to meditate on two essential facts about
creation: it comes from God, and we play a part in it.
(Genesis 9:12-13) To celebrate, there will be an Ecumenical Prayer Service on Friday, October 4, 2019 fom
6:30pm-8:00pm at St. Basil’s Catholic Church at 50 St.
Joseph St., Toronto. Call 416-934 3400, ext. 344 for more details.

Dla Parafian dojeżdżających w niedzielę do kościoła samochodem przygotowaliśmy przepustki
(kolor żółty) do położenia za szybą, do pobrania pod chórem. Przepustki są wielorazowe i można je stale trzymać
w samochodzie. Ułatwi to kontakty z Parking Enforcement, jakkolwiek nadal trzeba zachowywać podstawowe
przepisy (np. odległość od skrzyżowania, hydrantu etc.)
Parking Slips. For those that drive to our Sunday Services, we are providing yellow parking slips to show parking enforcement you are a member of the parish. Pick –
up your slip at the back of the parish, under the blacony.


Z racji odzyskania niepodległości i istnienia stuletniej
Niepodległej Polski, syn polskiego weterana II
Wojny Światowej, pragnie rozprowadzić zegarki
z podobizno godła polskiego, a uzyskane środki pieniężne zamierza przekazać na potrzeby naszej parafii. Będzie sprzedawał swoje zegarki w przyszłym tygodniu.
Next week a Polish veterans son will be selling
watches from his watch business downstairs in the
hall. A percentage of the proceeds will go towards the
church.



W tym tygodniu refleksja nt. wyborów federalnych
w świetle nauki Kościoła dotyczy godności ludzkiej. Jako katolicy wierzymy, że życie i godność każdego
człowieka winny być szanowane i chronione na każdym
etapie i we wszystkich warunkach. Musi istnieć spójna etyka życia. Rząd, który działa na rzecz ochrony życia i je szanuje, będzie w stanie wykazać swoje zaangażowanie na
rzecz sprawiedliwości. Dzieci od momentu poczęcia mają
prawo do życia i wolności, podobnie jak osoby, które zasługują na opiekę pod koniec życia. Tych poglądów i ideałów
nigdy nie może podkopywać presja na zakończenie życia,
zamiast tego powinna istnieć pozytywna postawa i troska,
aby ukoić wszelkie lęki i napięcia, których doświadczają
ludzie. Problemy te odnoszą się także do biednych, zmarginalizowanych i podatnych na cierpienie w naszych społecznościach. Chroniąc ludzką godność działamy w służbie
społecznej solidarności. Biskupi kanadyjscy opowiadają się
również za tym, aby opieka długoterminowa i opieka domowa były łatwo dostępne dla wszystkich, co również powinno być jasno wytyczonym celem kandydatów na reprezentantów społeczeństwa. Więcej na ten temat można
przeczytać w drukach wyłożonych pod chórem lub odwiedzić www.archtoronto.org/election.
This week’s topic regarding the federal election
and the Catholic Church is on Human Dignity. As
Catholics, we believe that the life and dignity of every person must be respected and protected at every stage and in
every condition. There needs to be a consistent ethic of
life. These issues are linked to the poor, marginalized, and
vulnerable in our communities. To keep reading about this
topic you can pick up resources from the back of the
church, or visit www.archtoronto.org/election.

Your gift to God and our Parish
Sunday Collection September 1: $ 1,130.00
Sunday Collection September 8: $ 1,735.00
Parish Feast Dinner Donation Sep. 8:
$645.00
Heartfelt thank you for your generous support of
the Church. God bless! Bóg zapłać!
Druga składka przeznaczona jest na fundusz remontowo-budowlany.
Today’s second collection is for our Building
Fund Renovation.

Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc
wrzesień:
„Dziękczynna z prośbą o dalszę opiekę Bożą
dla naszej parafii”
Niedziela 15 września / Sunday, September 15th
09:00 AM

Thanksgiving to the Blessed Holy Trinity for goodness and blessing—from Dora
11:00 AM

Za + męża Stanisława Kuras w 13. rocznicę śmierci
– od żony z rodziną

Za + Danutę Kalicką – od siostry z rodziną

Ku czci i pamięci poległych polskich żołnierzy z
prośbą o życie wieczne– od SPK Koło Nr 20

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Krystyny i jej rodziny

Za + Jana Grzesiowskiego od Rodziny

W intencji Anety i Piotra Woznowskich w 25 rocznicę ślubu
Środa 18 września/ Wednesday, September 18th
07:00 PM

O opiekę Bożą dla Edwarda i Andrii

Za + Krzysztofa o wieczne zbawienie

Za + Stanisławę Kwiatkowską o zbawienie duszy –
od córek
Piątek 20 września/ Friday, September 20th
07:00 PM

O opiekę Bożą dla Barbary i Marka

Dziękczynno-błagalna w 21. urodziny Natalii

O pokój duszy Janiny Kordas 4 mieś. po śmierci—
od syna Stanisława
Sobota 21 września/ Saturday, September 21st
09:00 AM

W intencji rodziny Ewy i Macieja Rutkowskich, ich
dzieci Helenę i Wojciecha, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na emigracji – od Cioci Janiny
Niedziela 22 września/ Sunday, September 22nd
09:00 AM

For God’s Providence for Teodor and Pamela
11:00 AM

Za + Leszka Marczewskiego – od siostrzenicy Basi
z rodziną

Za + rodziców Stanisławę i Stanisława Łagut, brata
Mariusza i wujka Jana Zasowskiego – od Elżbiety z
rodziną

Za + Józefa Dłużeń i + Eugeniusza Lewandowskiego – od córki Agnieszki i syna Romana

Za + Alojzę Jóźwik i Wandę Szukalską w rocznicę
śmierci—od Michała

