XVIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 09 SIERPIEŃ 2015

Refren Psalmu:
Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry
OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Rozważania Niedzielne

Prawdziwy chleb
Chleb materialny nigdy nie zaspokoi duchowego
głodu, jaki człowiek nosi w sercu. Szatan kusi nas
pragnieniem władzy, pieniędzy i pożądliwościami
cielesnymi. Natomiast Jezus daje się nam jako
prawdziwy pokarm, który zapewnia życie wieczne.
Kto decyduje się pójść za Jezusem, wchodzi na
pewną drogę. Nie jest to droga pozbawiona
przeszkód. Są na niej zakręty i czasem bywa nawet
bardzo wyboista. Jest to jednak droga, która
prowadzi do właściwego celu. Izraelici idący przez
pustynię karmieni byli manną, która nie uchroniła
ich od śmierci. Chrześcijanie, którzy dają się karmić
Ciałem i Krwią Chrystusa, mogą być pewni, że nie
umrą na wieki.
Modlę się, Jezu, za tych wszystkich, którzy jeszcze
nie uwierzyli w Ciebie. Oby odkryli, że Ty jesteś
prawdziwą Drogą, Prawda i Życiem.

Your gift to God and our Parish
August 02 , 2015
Sunday Offerings:

$ 1, 220

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

1) W Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny, 15 sierpnia, o godzinie 9.00 a.m. zostanie
odprawiona Msza św. Wszechczasów, czyli w
tradycyjnym (klasycznym) rycie rzymskim w
języku łacińskim. Jej liturgia wywodzi się z czasów
apostolskich, zaś od VI w. pozostaje w zasadzie
niezmieniona. Na polecenie Soboru Trydenckiego
(1545-1563) Papież św. Pius V skodyfikował i
ujednolicił istniejący obrządek — stąd nazwy
"Msza trydencka", czy "ryt trydencki". W 1570 r.
Papież św. Pius V bullą "Quo Primum" zezwolił po
wsze
czasy
każdemu
kapłanowi
rzymskokatolickiemu na odprawianie Mszy w
tradycyjnym rycie rzymskim (trydenckim), bez
narażania się na jakiekolwiek kary kościelne. Bulla
ta obowiązuje na zawsze i nigdy nie może być
zniesiona, dlatego używamy określenia Msza
święta Wszechczasów. Zachęcamy do podjęcia
wysiłku, aby poznać i pokochać tę liturgię
"najpiękniejszą po tej stronie Nieba", jak Mszę
świętą Wszechczasów nazwał o. Fryderyk Faber,
słynny XIX-wieczny konwertyta z protestantyzmu.
Zapraszamy.
2) W czasie naszych urlopów i wypoczynku
wakacyjnego pamiętajmy zawsze o Panu Bogu i o
uczestnictwie w niedzielnej Mszy świętej, ale też o
godnym zachowaniu i odpowiednim stroju w
kościele.
3) 16 sierpnia 2015 r. odbędzie się święcenie ziół.
4) Msze Św. na katolickich Cmentarzach odbędą się
w środę 12-go sierpnia 2015 (szczegółowe
informacje na tablicach ogłoszeń).
5) The Annual Mass for the Faithful Departed will
be celebrated on Wednesday August 12,2015 at
7:00 p.m. Masses throughout the Greater Toronto
Area and Barrie will take place for the souls of the
deceased buried at our Catholic Cemeteries.

XVIX SUNDAY IN ORDINARY TIME, AUGUST 09, 2015

Psalm Refrain:
Taste and see that the Lord is good

Reflection .....
On this Sunday, we continue to read from the “Bread
of Life discourse” found in the sixth chapter of John's
Gospel. Recall that we have been reading from this
chapter for the past two weeks and will continue to
read from it for another two. Last week, the crowd
asked for a sign that would show that Jesus came
from God. Jesus replied by saying that he is the sign
and the bread of life sent by God. At this point, our
Lectionary omits six verses in which Jesus predicts
the unbelief of the crowd and further develops his
connection with God the Father. In these verses,
Jesus says that he was sent by God to do the
Father's will. Jesus promises that those who look
upon the Son with faith will find eternal life. Some of
these themes are repeated in today's Gospel
reading.
Today's Gospel begins with a report that the Jews
complained about Jesus' claims regarding his
identity. They knew his family, and they knew he was
the son of Joseph. They could not comprehend what
Jesus meant when he said that he came down from
heaven. Jesus responds to the complaints by saying
that only those who are chosen by God will
recognize him as the one that God sent. This is a
recurring theme in John's Gospel, that God has
chosen those who will have faith in Jesus.
In the verses that follow, Jesus talks more about his
unity with the Father. He is the one who has seen the
Father and, therefore, knows the Father. Those who
listen to God will recognize that Jesus is the one sent
from God. Those who believe will have eternal life.
Jesus concludes with the central element of our
eucharistic theology. He promises that the bread of
life will bring eternal life to those who partake of it,
and he tells us that the bread of life will be his own
flesh, given for the life of the world.
In today's reading, we hear Jesus say again, as he
did in last week's Gospel, that he is the bread of life.
We also hear Jesus add that he is the living bread.
Both of these statements help us understand better
the gift that Jesus gives us in the Eucharist. We
celebrate this gift of Jesus each time we gather for
Mass. We believe that receiving Jesus in the
Eucharist will lead us to eternal life.

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

„O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla
Księdza
Proboszcza
Kazimierza
Brzozowskiego”
















Sunday, August 9, 2015
9:00 am
Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
Bożej dla Charles Alexander Halek – Od Dziadków
11:00 am
Za † Jana i Barbarę Matelińską oraz Żonę
Władysławę Urbańską – Od Wiktorii i Henryka
W dwunastą rocznicę śmierci Henryka Paszkiewicza
– Od Córki
Wednesday, August 12, 2015
7:00 pm
Za † Grzegorza – Od Cioci
Friday, August 14 2015
7:00 pm
Za † Adolfa i Annę Antoszczyszyn – Od Syna z
Rodziną
Saturday, August 15, 2015
9:00 am
Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo
Boże dla Ewy i Marka w 35 Rocznicę Ślubu –
Intencja Własna
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii i
Jerzego w Rocznicę Ślubu
Sunday, August 16, 2015
9:00 am - Wolna
11:00 am
Za † Adama i Elżbietę Sawula – Od Marii Gulbińskiej

Catholic Missions in Canada
Scarborough Forein Mission
Will be held 16 August, 2015.
Heartfelt thank you for your generous support
God bless! Bóg zapłać!

