XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA, 4 PAŹDZIERNIK 2015

Refren Psalmu:
Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi
„Święci Kościoła”

Rozważania Niedzielne

Dar małżeństwa
Jedność kobiety i mężczyzny w związku
małżeńskim jest wpisana w Boży plan zbawienia. Im
bardziej dwoje ludzi jest zjednoczonych ze sobą,
tym bardziej Bóg zostanie uwielbiony. Życie
małżeńskie jest jedną z form powołania
chrześcijańskiego. Przeżyte dobrze prowadzi do
świętości. Naturalnym owocem małżeństwa jest
potomstwo. Bóg obdarza małżonków dziećmi,
powierzając im odpowiedzialność za ich dobre
wychowanie. Gdy pojawi się kryzys w małżeństwie,
nie ulegajmy zbyt szybko pokusie rozstania.
Szukajmy pomocy w grupach wsparcia, kursach,
rekolekcjach i na modlitwie. Bóg pobłogosławił
wasze małżeństwo w dniu ślubu, a teraz będzie was
ochraniał
i
wspomagał.
Panie, polecam wszystkie małżeństwa, które
przeżywają trudne chwile i kuszone są wizją
rozwodu. Ochraniaj je i wspieraj swoją mocą.

Świętej Faustyny Kowalskiej, Dziewicy
5 października
Siostra Faustyna, Helena Kowalska, urodziła się 25 sierpnia
1905 roku w Głogowcu k. Łodzi w wielodzietnej rodzinie
chłopskiej. Po kilku latach służby u zamożnych rodzin wstąpiła
do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W klasztorze
gorliwie spełniała obowiązki kucharki, ogrodniczki i furtianki.
Prowadziła niezwykle bogate życie duchowe, które obfitowało
w różne dary mistyczne. Jej misja polegała na przypomnieniu
światu prawdy o miłości miłosiernej Boga, przekazaniu nowych
form kultu Miłosierdzia Bożego i zainspirowaniu odnowy
religijnej w duchu tego nabożeństwa. Zmarła 5 października
1938 roku w Krakowie. Jej dzienniczek duszy zaliczany jest do
wybitnych dzieł literatury mistycznej.
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

7 października
Święty Pius V ustanowił to wspomnienie, aby upamiętnić
zwycięstwo floty chrześcijańskiej pod Lepanto w roku 1571,
które zostało wyproszone modlitwą różańcową. W modlitwie tej
rozważamy
tajemnice
naszego
odkupienia
pod
przewodnictwem
Maryi,
która
w
tych
tajemnicach
uczestniczyła.
Bł. Wincentego Kadłubka, Biskupa

9 października
Wincenty urodził się w Karwowie pod Opatowem około roku
1160. Studiował w Paryżu i w Bolonii. Został kapłanem diecezji
krakowskiej, a z czasem prepozytem kolegiaty sandomierskiej i
biskupem krakowskim. Po dziesięciu latach rządów zrzekł się
biskupstwa i wstąpił do klasztoru cystersów w Jędrzejowie,
gdzie zmarł 8 marca 1223 roku. Był pierwszym Polakiem, który
opisał dzieje narodu w Kronice polskiej.

Your gift to God and our Parish
September 27, 2015
Sunday Offerings:
$ 1, 435
Needs of the Canadian Church: $ 485
Heartfelt thank you for your generous support
of the Church.
God bless! Bóg zapłać!

OGŁOSZENIA
1. „Domowy Kościół” serdecznie zaprasza
małżonków
do
udziału
w
rekolekcjach
ewangelizacyjnych które odbędą się w dniach od 9
do 12 października w ośrodku księży Michalitów w
Melrose, koło London. Więcej informacji udziela
Robert, tel: 416-788-9878.
2. 26 września zawarli sakramentalny związek
małżeński Pedro Correia i Agnieszka Das. Życzymy
im wiele Bożych łask na nowej drodze życia.

XXVII SUNDAY IN ORDINARY TIME, OCTOBER 4, 2015

Psalm Refrain:
May the Lord bless us all the days of our lives

Reflection .....
Today we continue to read from the Gospel according to
Mark. For the past three Sundays, we have been hearing
Mark's reports of conversations between Jesus and his
disciples. Recall that in Mark's Gospel, Jesus uses these
private moments to teach his disciples in greater detail
about the Kingdom of God. Beginning with today's
Gospel, Jesus returns to Judea, Jewish territory, and
resumes his public ministry. The first verse of chapter 10
of Mark's Gospel tells us that crowds gathered around
Jesus, and he taught them, as was his custom.
Immediately, the Pharisees approach Jesus to test him.
The Pharisees question Jesus about the lawfulness of
divorce. Under specific conditions, divorce was an
accepted practice among the Jewish people during the
time of Jesus. It was regulated by the Law of Moses, as
found in Deuteronomy 24:1-5. This law only permits that
a husband may divorce his wife if he finds her to be
indecent. This is the justification that the Pharisees
reference when Jesus inquires about the commandment
of Moses. In reply, Jesus quotes from the Book of
Genesis and counters that God's original intention was
that men and women would become one flesh in
marriage. Jesus describes the teaching of Moses as a
concession made to God's original intention because of
human stubbornness.
In private, Jesus' disciples question him further about this
teaching on divorce. It is to his disciples that Jesus lays
out the implications of his teaching by explaining that
remarriage after divorce is adultery. Jesus' teaching was
more restrictive than the teaching of the Pharisees, which
permitted remarriage. Jesus further distinguished his
teaching from the cultural norms of his time by applying
his words equally to men and women. Jewish culture
permitted only that a husband may divorce his wife.
Wives were not permitted to divorce their husband for any
reason, including adultery.
At first glance, the final part of today's Gospel seems
unconnected to the previous teaching about divorce.
When read together, however, these passages present a
strong picture of Jesus' emphasis on the importance of
family. God intended for women and men to be joined
together in marriage. Among the purposes of marriage is
the raising of children. By welcoming children and
fostering their relationship with God, parents and families
bear witness to the Kingdom of God.
At the end of today's Gospel, the people were bringing
their children to Jesus, and again Jesus' disciples show
that they just don't get it. Recall that in the Gospel for
each of the past two Sundays, Jesus has taught his
disciples the value and importance of these “little ones” in
the Kingdom of God. Yet in today's Gospel, the disciples
try to prevent people from bringing their children to Jesus.
Jesus reprimands his disciples and welcomes these
children. Again Jesus offers these children as an example
of the kind of complete trust and dependence upon God
that ought to be the attitude of all believers.

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

„Za ś†p członków Rodziny Żywego Różańca”













Sunday, October 4, 2015
9:00 am
For † Alicia Rossit – From sister Jole and family
11:00 am
Za † Wacława Miszkiewicza
1:30 pm
Z okazji 60 rocznicy ZHP Okręg Kanada z prośbą o
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
całego grona harcerskiego w Kanadzie
Monday, October 5, 2015
7:00 pm
Za † Edwarda w 2 rocznicę śmierci – Od syna z
rodziną
Tuesday, October 6, 2015
7:00 pm
Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jerzego z okazji
jego urodzin
Wednesday, October 7, 2015
7:00 pm
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Małgosi
Barnaś – Od Haliny Bałdyga z rodziną
Thursday, October 8, 2015
7:00 pm - Wolna
Friday, October 9, 2015
7:00 pm - Wolna
Saturday, October 10, 2015
9:00 am - Wolna
Sunday, October 11, 2015
9:00 am - Wolna
11:00 am
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zofii – Od
przyjaciół z kościoła

Z
okazji
święta
Dziękczynienia
zapraszamy wiernych do przekazywania
suchej żywności osobom będacych w
potrzebie. Miejsce – sala Kat.

