XXV NIEDZIELA ZWYKŁA, 20 WRZESIEŃ 2015

Refren Psalmu:
Pan podtrzymuje całe moje życie
„Święci Kościoła”

Rozważania Niedzielne

Święto Świętego Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
21 września
Mateusz pochodził z Kafarnaum. Pełnił urząd celnika, gdy
Jezus powołał go na apostoła. Ewangelia Mateusza
najdokładniej wskazuje związek Starego i Nowego Przymierza.
Według tradycji Mateusz głosił Ewangelię na Wschodzie.

Rzucać ziarno
Jezus, przebywając z uczniami, przekazywał im
wiele
informacji.
Niektóre
były
dla
nich
niezrozumiałe, jak na przykład ta o śmierci i
zmartwychwstaniu. Żyjemy w świecie komunikacji
masowej. Każdego dnia jesteśmy zasypywani
ogromną ilością informacji. Część z nich jesteśmy w
stanie przyswoić i zapamiętać, inne przechodzą
obok nas niezauważone. Kościół, wykorzystując
środki społecznego przekazu, pragnie dotrzeć z
Dobrą Nowiną do jak najszerszego kręgu osób. Czy
wszyscy oni przyjmą orędzie o zbawieniu? Tego nie
wiemy. Nie zniechęcajmy się jednak i czyńmy swoją
powinność. Słowo jest jak ziarno gorczycy. Raz
rzucone wzrasta powoli. Uczniowie dopiero po
czasie zrozumieli to, co do nich mówił Jezus.
Panie, powierzamy Ci środki społecznego przekazu:
ich odbiorców i nadawców. Niech służą Prawdzie i
będą przekaźnikami Dobrej Nowiny o zbawieniu.

Świętego Pio z Pietrelciny, Prezbitera
23 września
Ojciec Pio (Francesco Forgione) urodził się 25 maja 1887 roku
w wiosce Pietrelcina nieopodal Benewentu we Włoszech.
Wstąpiwszy do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów oraz
przyjąwszy święcenia prezbiteratu, spełniał posługę zwłaszcza
w klasztorze w San Giovanni Rotondo w Apulii. Z największym
duszpasterskim zaangażowaniem posługiwał wiernym przez
duchowe kierownictwo, jednanie grzeszników z Bogiem i
roztropną troskę o chorych i ubogich, służąc ludowi Bożemu w
modlitwie i pokorze. Całkowicie upodobniony do Chrystusa
ukrzyżowanego, ukończył ziemską pielgrzymkę 23 września
1968 roku.

Bł. Władysława z Gielniowa, Prezbitera
25 września
Władysław urodził się w Gielniowie pod Opocznem około roku
1440. Kształcił się w Akademii Krakowskiej. W zakonie
bernardynów, do którego wstąpił, zasłynął jako wybitny
kaznodzieja i twórca pieśni religijnych w języku polskim.
Odznaczał się wielką świętością życia i szczególnym
nabożeństwem do Męki Pańskiej, o której głosił kazania. Był
dwukrotnie prowincjałem. Ostatnie lata spędził w Warszawie na
stanowisku gwardiana. Zmarł w roku 1505.

Your gift to God and our Parish

OGŁOSZENIA

September 13, 2015

Radość uroczystości odpustowych stale jest
jeszcze żywa. Należy się ogromna wdzięczność
dobroczyńcom
i
organizatorom
tego
wspólnotowego świętowania. Słowa podziękowania
kierujemy do tych, którzy zaprezentowali dzieje
naszej parafii tak ściśle powiązane z duchownością
Maryjną. „Bóg zapłać” starszym i najmłodszym
uczestnikom
tego
rodzinnego
spotkania
parafialnego. Odpustowy obiad przyniósł dochód
$930. Dziękujemy.

Sunday Offerings:

$ 1, 825

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

XXV SUNDAY IN ORDINARY TIME, SEPTEMBER 20, 2015

Psalm Refrain:
The Lord upholds my life

Reflection .....
In today's Gospel, we hear Jesus again predict his
passion, death, and Resurrection to his disciples. The
setting here is important. Jesus and his disciples are
preparing to journey through Galilee, a Jewish territory
in which Jesus has already encountered problems with
the Pharisees. Perhaps this is why Mark indicates that
Jesus was trying to journey in secret. In predicting his
passion, Jesus is acknowledging the danger they will
face and is trying to preparing his disciples for it. Yet
Mark tells us that the disciples did not understand what
Jesus was saying and were afraid to ask what he
meant. Such hesitation on the part of the disciples is
not characteristic behavior. Peter had no fear about
rebuking Jesus in last week's Gospel. Perhaps this is
an indication that the disciples were aware that a new
situation was emerging.
Mark paints a vivid picture in today's Gospel. Having
arrived at Capernaum, Jesus and his disciples enter a
house. In this private place, Jesus asks his disciples
about the argument they had while they were
journeying. Again, the disciples are uncharacteristically
silent and afraid to answer. They have been found out.
Jesus then summons the Twelve, whom Mark
identified earlier in his Gospel as those chosen by
Jesus to preach and to drive out demons. To this
select group of disciples, Jesus teaches that those
who would be first in God's kingdom must be servants
of all.
Jesus then calls forward a child and teaches the
Twelve that to receive a child in Jesus' name is to
receive both Jesus and the One who sent him. We
might easily fail to understand the significance of this
action. In first-century Palestine, children were without
status or power, possessing no legal rights. In this
action, Jesus is teaching his disciples and us that
when we serve the least ones among us, we serve
Jesus himself. Who are the people without power or
status in our society that Jesus is calling us to serve?
Do we do so willingly? Jesus teaches that God's
judgment of us will be based on this criterion alone.

Needs of the Canadian Church –
Collection on Sunday, September
27th, 2015

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

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

















Sunday, September 20, 2015
9:00 am - Wolna
11:00 am
Za † Jana i Elżbietę Figlar – Od Marii Gulbińskiej
Za † Annę i Andrzeja Wrona – Od córki z rodziną
O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia, opiekę
Matki Bozej Nieustającej Pomocy dla Zbyszka z
okazji urodzin – Od rodziny i przyjaciół
Za † rodziców i męża Ryszarda Mahut w pierwszą
rocznicę jego śmierci – Od Ewy Mahut
Wednesday, September 23, 2015
7:00 pm
Za † Wacława Dobrowolskiego
Friday, September 25, 2015
7:00 pm
Dziękczynna za łaskę Chrztu Św. dla Gabriela i
wytrwałość w wierze
Saturday, September 26, 2015
9:00 am
Za † Wacława Dobrowolskiego
2:00 pm
Msza ślubna Agnieszki Daś i Pedro Correia
Sunday, September 27, 2015
9:00 am - Wolna
11:00 am
Za † Józefę i Stanisława Nieżałowskich – Od Marii
Gulbińskiej
Za † Jana i Stanisławę oraz braci: Jerzego i Wacława
Jabłeckich – Od Krystyny

In response to the global refugee crisis, Cardinal Thomas Collins
has launched „Project Hope,” a special emergency appeal. This
100-day campaign aims to raise $3 million in order to settle 100
refugee families in the Archdiocese of Toronto as soon as possible.
The effort will also require 100 volunteer committees to assist with
settlement services. To make a donation to support the appeal,
visit: www.archtoronto.org or call (416) 934-3411. You can also
donate through our parish with a cheque made payable to NAME
OF PARISH – PROJECT HOPE – REFUGEE SPONSORSHIP. We
continue to pray for all those suffering, mindful of our call to
welcome the stranger in our midst. Those interested in assisting
with volunteer committees should contact the Office for Refugees at
(647) 780-0827.

