XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 6 WRZESIEŃ 2015

Refren Psalmu:
Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego
„Święci Kościoła”

Rozważania Niedzielne

On może mnie uzdrowić
Słowo „effatha” skierowane jest do każdego z nas.
Bo w każdym z nas jest trochę z tego
głuchoniemego. Tak wielu rzeczy nie słyszymy. O
wielu nie jesteśmy w stanie powiedzieć, zwłaszcza
gdy zostaliśmy w naszym życiu zranieni.
Potrzebujemy Jezusa, który wkroczy w naszą
historię. Zaprośmy Go. Zacznijmy od aktu wiary w
to, że On może to uczynić. Okażmy gest
przebaczenia tym, którzy nas skrzywdzili, i spójrzmy
z odwagą w przyszłość. Ci, którzy widzieli cuda,
jakich dokonał Jezus, byli pełni podziwu i wielu z
nich
uwierzyło.
Uwierzmy
także
i
my.
Mój Zbawicielu, powierzam Ci tych, którzy nie mają
już siły, aby przyjść do Ciebie i prosić o
uzdrowienie. Poślij do nich ludzi, którzy pomogą im
uwierzyć, że Ty jesteś uzdrowieniem.

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
8 września
W Jerozolimie już w V wieku obchodzono uroczystość
poświęcenia bazyliki w miejscu narodzenia się Matki Bożej. W
Bizancjum i w Rzymie święto Narodzenia Najśw. Maryi Panny
było znane w VII wieku i wkrótce stało się jednym z głównych
świąt maryjnych. Narodzenie się Maryi było zapowiedzią
narodzenia Jezusa Chrystusa.

Maryja narodziła się, aby stać się Oblubienicą Ducha Świętego
i Matką Bożego Syna. Wybrana przez Boga, niepokalana,
nieskażona grzechem pierworodnym. Pomimo tak wielkich łask
Maryja musiała bardzo wiele wycierpieć. Jej wiara okazała się
jednak niewzruszona. Wypełniła wszystko, czego Bóg od Niej
oczekiwał. Prośmy Maryję, by wypraszała nam łaskę
niezachwianej wiary i uczyła nas, jak w najtrudniejszych
próbach powiedzieć Bogu „tak”.

OGŁOSZENIA

Your gift to God and our Parish
August 30, 2015
Sunday Offerings:

$ 1, 395

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

1. 13 września będziemy obchodzić patronalne
święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, czyli
parafialny odpust. Przypada on w 100-lecie istnienia
naszej parafii. Serdecznie zapraszamy wszystkich
parafian i gości do udziału w tej uroczystości. Mszę
Św. odprawi i kazanie odpustowe wygłosi Ks.
Andrzej Grecki, werbista, z parafii Św. Mateusza w
Toronto. Po Mszy Św., odbędzie się wspólny obiad i
program artystyczny w sali parafialnej.

Panie z naszej parafii prosimy o przygotowania
ciasta do kawy.
2. Rodziców prosimy o zapisywanie swoich dzieci
na katechezę przygotuwojącą je do I Komunii Św. i
Sakramentu Pokuty.

XXIII SUNDAY IN ORDINARY TIME, SEPTEMBER 6, 2015

Psalm Refrain:
Praise the Lord, O my soul!

Reflection .....
Today we continue to hear the Gospel of Mark
proclaimed. In today's reading, Jesus heals a man
who was deaf and had a speech impediment. This is a
story about Jesus' healing power, and in it we find
clues about our understanding of sacrament. We are
struck by the physical means used to heal the man,
the use of spittle and touch. The Church continues to
celebrate the sacraments using physical means. In the
Sacrament of Baptism, water and oil are used to show
the power of the Holy Spirit. In the Sacrament of the
Anointing of the Sick, we are anointed with holy oil on
the forehead and the hands. In the Eucharist, bread
and wine become the Body and Blood of Christ. We
are a sacramental people who believe that God's
grace is given to us through these physical signs.
Some, however, see in this Gospel an image of the
proclamation of the good news of Jesus to the
Gentiles. The geographic references tell us that Jesus
is journeying through Gentile territory. Jesus had
previously visited this region and healed a person
possessed by a demon. Jesus was already famous
there, which explains why people brought the deaf
man to him. The story that precedes this reading in
Mark's Gospel sets the stage. Jesus encounters a
Gentile, a Syrophoenician woman who asks him to
heal her demon-possessed daughter. Jesus engages
her in a dialogue about not feeding to dogs the food
intended for children. Jesus is struck by the woman's
great faith when she replies that even dogs eat the
food that falls from the table, and he heals her
daughter immediately. The faith of this Greek woman
compels Jesus to respond to her plea.
Mark shows that Jesus' own mission affirms the early
Church's mission to the Gentiles. This was a
significant issue to the early Christian community,
which found that the good news of Jesus took root and
spread quickly among the Gentiles. Yet there is an
irony in the story of healing that Mark tells. Jesus gives
the man the gift of speech, but then tells him not to use
it. Jesus asks that the news of his healing power,
which is evidence of his identity as the Messiah, not be
spread. This is a recurring motif in Mark's Gospel and
is sometimes called the “messianic secret.”

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

„Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla
naszej Parafii”
















Sunday, September 6, 2015
9:00 am - Wolna
11:00 am
O Boże błogosławieństwo dla Marii Gulbińskiej i jej
rodziny – Od Antkowskich
O Boże błogosławieństwo, zdrowię i opiekę Matki
Bozej dla Krysi Kościółek z okazji jej urodzin – Od
przyjaciół
W intencji wszystkich dzieci które rozpoczynają w
krótce rok szkolny – Od Ani, Władka i Michała
Tuesday, September 8, 2015 (Latin)
7:00 pm
Podziękowanie za wszelkie łaski z prośbą o dalsze i
szczęśliwy powrót do Polski dla Marka – Od rodziny
O powrót do życia sakramentalnego dla syna
Benedykta i synowej Emilii oraz o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla nich
i dzeci - Od mamy
Wednesday, September 9, 2015
7:00 pm - Wolna
Friday, September 11, 2015
7:00 pm
Podziękowanie Matce Bożej za dar macierzyństwa i
szczęśliwy poród Antosia
Saturday, September 12, 2015
9:00 am
O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla
Małgorzaty i Stevena
Sunday, September 13, 2015
9:00 am - Wolna
11:00 am
Za † męża Stanisława Kuraś w 9 rocznicę śmierci Od żony z rodziną
Za † rodziców Stanisławę i Stanisława Łagut w
rocznicę ich śmierci oraz † brata Mariusza – Od córki
Elżbiety z rodziną

