XXV NIEDZIELA ZWYKŁA, 22 września 2019.

25th Sunday in Ordinary Time, September 22nd, 2019.

Refren Psalmu: Pana pochwalcie, On dźwiga biednego.

Psalm Refrain: Praise the Lord who lifts up the needy.

Goście wygłoszą konferencje w niedzielę i środę. Nasza Parafia gości rocznikowych kolegów księdza Filipa z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
którzy przed 20 laty rozpoczęli tam wspólnie studia
doktoranckie z teologii fundamentalnej. Ksiądz Dr
hab. Kanonik Paweł Rabczyński jest obecnie wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum w Olsztynie, a wcześniej
przez 6 lat jego Rektorem. Pełni m.in. funkcję Delegata Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego ds. ekumenizmu i dialogu z religiami. Ksiądz Dr Arkadiusz Szczepanik jest obecnie wykładowcą Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego Archidiecezji Warszawskiej. Posługuje w Sanktuarium bł.
Księdza Jerzego Popiełuszki – parafia św. Stanisława
Kostki na Żoliborzu w Warszawie. Od 2007 roku jest
przewodnikiem grupy Biało-żółtej pielgrzymującej
pieszo na Jasną Górę w ramach Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitarnej. Znany jest także
z własnego kanału YouTube, na którym publikuje
wiele rozważań, konferencji oraz relacji z wydarzeń
religijnych. Księża Paweł i Arkadiusz wesprą nas Słowem Bożym i posługą w konfesjonale. W niedzielę po
Mszy św. o godz. 11.00 Ks. Arkadiusz Szczepanik wygłosi w Sali Parafialnej konferencję pt. „Aktualność
przesłania fatimskiego”. We środę po Nowennie
Ks. Paweł Rabczyński wygłosi w Sali Parafialnej konferencję pt. „Chrystus tak – Kościół nie?” Serdecznie zapraszamy.
Guests will be hosting conferences on Sunday
and Wednesday. Our parish will be hosting two
school colleagues of Fr. Filip Krauze. Twenty years
ago all three began their doctoral studies in fundamental theology at the John Paul II Catholic University of Lublin. Reverend Canon Paweł Rabczyński HDr is currently a lecturer of the Warmian Metropolitan Higher Spiritual Seminary Hosianum in
Olsztyn, and previously its Rector for six years.
Among other duties, he serves as the Warmian Metropolitan Archbishop’s Delegate for Interreligious
Dialogue and Ecumenism. Father Arkadiusz
Szczepanik PhD is currently a lecturer at the Metropolitan Seminary of the Archdiocese of Warsaw.
He ministers in the Bl. Father Jerzy Popiełuszko Shrine - St. Stanisław Kostka Parish in Żoliborz, Warsaw.
Since 2007 he is a spiritual guide of the White and
Yellow group of the Warsaw Academic Metropolitan
Walking Pilgrimage to Czestochowa. He is also
known for his YouTube channel, where he publishes
many considerations, conferences, and broadcasts
concerning various religious events. Fathers Paweł
and Arkadiusz will support us with God's Word and
Sacraments. On Sunday after 11 AM Mass Fr. Arkadiusz Szczepanik will deliver in The Parish Hall a conference titled "The Timelessness of the Message
of Fatima." On Wednesday after Novena Fr. Paweł
Rabczyński will give a conference in the Parish Hall
titled "Christ yes - Church no?” We cordially invite you to these conferences (Polish Language only).

Parafialny identifikator parkingowy (kolor żółty)
informuje o członkostwie parafii. Przepustka jest
wyłącznie informacją dla służb parkingowych i nie zwalnia od przestrzegania przepisów ruchu drogowego (zakaz
parkowania przed hydrantami, blokowania skrzyżowań i
wyjazdów do posesji). Natomiast służby parkingowe
uwzględnią identifikator w bliskiej odległości od kościoła
i w czasie nabożeństw.
Parking slips are not free passes. The yellow parking slips we are now providing show parking enforcement you are a member of the parish. There is an understanding there will be consideration shown and that you
can park closer to the church and at a lengthier time.
However, they are not free passes to park wherever. You
must still adhere to parking rules for offences, such as no
parking in front of a fire hydrant, no blocking an intersection, no parking in fire routes, etc.

Chuck (Kazik) Konkel, syn polskiego weterana II
Wojny Światowej, pragnie wraz z małżontką rozprowadzać zegarki z podobizną godła polskiego, a
uzyskane środki pieniężne zamierza przekazać na potrzeby naszej parafii. Będzie sprzedawał swoje zegarki dzisiaj
po mszy w sali parafialny.
Today a Polish veterans son, Chuck (Kazik) Konkel and his wife will be selling watches from their
watch business downstairs in the hall. A percentage of
the proceeds will go towards the church.

“Poetry as Prayer” — Spiritual Reflections on the
Poems of St. John of the Cross, Rainer Maria Rilke and
Mary Oliver. Wednesday, September 25 – 9 a.m. to 4
p.m. Villa St. Joseph, 445 Monk St., Cobourg. A retreat
day to explore the gifts of poetry (ancient and modern),
to deepen our spiritual life through prayer and to reflect
on living life abundantly. During the day participants will
be invited to write a personal prayerpoem. This day is
facilitated by Sr. Mary Rowell, CSJ.
COST: $40,
PHONE: 905-372-2741, EMAIL: villa@csjcanada.org, WEB: www.villastjoseph.ca/registerfor-a-retreat.

Thinking of the Sisterhood? Annual Vocation Discernment Retreat. Daughters of St. Paul: Media Evangelization & Eucharistic Adoration (Toronto) ages 18-34.
For more information: USA: DaughtersOfStPaul.org
CANADA:
DaughtersOfStPaul.ca
tinyurl.com/
VocationStory Before making plans to attend, please
schedule
an
interview:
USA
contact:
vocations@paulinemedia.com CANADA contact: srhelenaburns@gmail.com.

Employment Opportunities:

Communications, Marketing & Recruitment Coordinator, Regis College, Toronto. Closing date: Until
filled.

Program & Event Coordinator, Office of Formation
for Discipleship, Archdiocese of Toronto Closing
date: Wednesday September 25, 2019.

This week’s topic regarding the federal election
and the Catholic Church is on Respectful Political Participation. Pope John Paul II, who lived under an authoritarian government for much of his life,
said, “Freedom consists not in doing what we like,
but in having the right to do what we
ought.”Canadians are blessed to live in a free and democratic country that is the envy of the world. However, many Canadians have become complacent
when it comes to political engagement. Since the political climate this year is rife with tension, there is a
greater possibility of policital incivility. We have to
become the light in the darkness and inform ourselves on the political climate and all facets of discussion that will be brought forth and not walk blindly
into uninformed darkness.
W tym tygodniu nasze rozważania odnośnie wyborów federalnych i Kościoła katolickiego
poświęcone są godnemu uczestnictwu w życiu
społecznym. Papież Jan Paweł II, który większość
swojego życia spędził pod rządami totalitarnymi
powiedział: „Wolność polega nie na robieniu tego, na co
mamy ochotę, ale na posiadaniu prawa do robienia tego,
co
powinniśmy.”
Kanadyjczycy
cieszą
się
błogosławieństwem życia w wolnym i demokratycznym
kraju, którego zazdrości nam świat. Mamy wiele
wyzwań, ale nasze problemy polityczne, społeczne i gospodarcze bledną w porównaniu z tym, co przeżywają
mieszkańcy licznych krajów na całym świecie. Wielu
Kanadyjczyków popadło w samozadowolenie, jeśli chodzi o zaangażowanie polityczne. Ponieważ życie publiczne zwłaszcza w tym roku jest pełne napięć, istnieje
większe zagrożenie wrogością na tle politycznym.
Podejrzewa się nawet, że może nastąpić ingerencja lub
manipulacja procesem demokratycznym z powodu ogromnej ilości negatywnych emocji i podziałów. Wielu
wyborców to nie dziwi. Dlatego jako katolicy musimy
stać się światłem w ciemności, potrafić odnaleźć się w
obecnym klimacie politycznym i we wszystkich
aspektach dyskusji, które zostaną przedstawione,
zamiast ślepo wchodzić w ciemność ignorancji. Mamy
obowiązek mądrze korzystać z naszego głosu, dlatego
musimy zadać sobie pytanie, w jaki sposób nasze katolickie nauki i wartości mogą pomóc nam w podejmowaniu świadomego głosowania. Powinniśmy także
głosować na tych, którzy biorą udział w tej kampanii
politycznej, oraz na wszystkich tych, którzy ich wspierają, ponieważ polityka jest godnym szacunku, choć jednocześnie wymagającym powołaniem.
Your gift to God and our Parish
Sunday Collection September 8: $1,735.00
Parish Feast Dinner Donation Sep. 8:
$645.00
Sunday Collection September 15: $1,490.00
Building Fund Collection September 15: $1,715.00
Heartfelt thank you for your generous support of the
Church. God bless! Bóg zapłać!

Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc wrzesień:

„Dziękczynna z prośbą o dalszę opiekę Bożą
dla naszej parafii”
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

O opiekę Bożą i szczęśliwy powrót dla Pauliny Czapińskiej która przebywa w Polsce—od rodziców i
dziadków
Środa 25 września/ Wednesday, September 25th
07:00 PM

Za + Jana i Elżbietę Iglor – od Marysi Gulbińskiej

W intencji odnalezienia i wypełnienia woli Bożej na
dalsze lata życia Wojciecha
Piątek 27 września/ Friday, September 27th
07:00 PM

Za wszystkich wzgardzonych i porzuconych
Sobota 28 września/ Saturday, September 28th
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 29 września/ Sunday, September 29th
09:00 AM

For the gifts of the Holy Spirit for Krystynka on her
1 st Birthday – from Bożena

For repose of the soul of + Rozalia Borkowska – on
the 1 st Anniversary of her Death – from her children and their families
11:00 AM

Za + Stanisława i Józefę Nieżałowskich – od
Marysi Gulbińskiej

Za + Helenę Sapkowską od Krystyny Łazarskiej

Za + Rodziców Jana i Stanisławę oraz braci
Jerzego i Wacława Jabłeckich – od Krystyny

W intencji Patrycji i Sławomira Czapińskich z
prośbą o opiekę Bożą z okazji 18. rocznicy Sakramentu Małżeństwa

Za + Ryszarda Mahut i rodziców Annę i Zygmunta
Nowakowskich – od Ewy

