XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA, 27 WRZESIEŃ 2015

Refren Psalmu:
Nakazy Pana są radością serca
„Święci Kościoła”

Rozważania Niedzielne

Odrzucić grzech
Słowa Jezusa piętnujące zgorszenie są bardzo
mocne. Lepiej utracić coś ze swojej własności, niż
narazić się na grzech. Walka z grzechem wpisana
jest w nasze życie chrześcijańskie. Szatan będzie
krążył wokół nas i podsuwał nam różne pokusy, aby
nas odwieść od czynienia dobra. Doświadczają tego
osoby, które opowiedziały się za Jezusem i
świadczą o Nim, głosząc Jego słowo. Nie
zniechęcajmy się jednak. To Syn Boży pokonał
moce
ciemności
i
przez
krzyż
oraz
zmartwychwstanie otworzył nam bramy nieba. Krew
i woda, które wypłynęły z Jego przebitego boku,
obmywają nas z grzechów i namaszczają do
pełnienia
misji
w
Jego
imię.
Panie, oto staję przed Tobą i pragnę odrzucić
grzechy, które mnie zniewalają i oddalają od Ciebie.
Błogosław mojemu postanowieniu i dodaj mi siły,
abym szedł drogą, którą Ty wyznaczasz.

Your gift to God and our Parish
September 20, 2015
Sunday Offerings:

$ 1, 670

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

Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela
i Rafała
29 września
Aniołowie są „duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na
pomoc starającym się posiąść zbawienie”, by im objawić plany
Stwórcy, by ich bronić przed szatanem. W rocznicę konsekracji
starożytnej bazyliki św. Michała w Rzymie Kościół czci trzech
Archaniołów, którzy odegrali szczególną rolę w historii
zbawienia.
Archanioł Michał („Któż jak Bóg”) stoczył walkę ze złymi
duchami i nadal wspiera ludzi w walce ze złem.
Archanioł Gabriel („Bóg jest mocą”) wielokrotnie przekazywał
ludziom zlecenia od Boga. To on zwiastował Pannie Maryi, że
zostanie
Matką
Syna
Bożego.
Archanioł Rafał („Bóg uleczy”), jeden z siedmiu Aniołów,
którzy stoją przed Panem, był opiekunem młodego Tobiasza.
Chrześcijanin powinien zachować w sobie głębokie poczucie
niewidzialnej obecności i wspierającej go działalności aniołów.

OGŁOSZENIA
1. Rodziców prosimy o zapisywanie swoich dzieci
na katechezę przygotuwojącą je do I Komunii Św. i
Sakramentu Pokuty.
2. „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.
3. 1 października rozpoczyna się w naszej parafii
nabożeństwo różańcowe ukoronowane codzienną
Eucharystią o godz. 7:00 pm.
4. Serdecznie zapraszamy na Mszę Św. w języku
Łacińskim 29 września br, o godz. 7:00 pm.
5. Z okazji święta Dziękczynienia zapraszamy
wiernych do przekazywania suchej żywności
osobom będacych w potrzebie. Miejsce – sala Kat.

XXVI SUNDAY IN ORDINARY TIME, SEPTEMBER 27, 2015

Psalm Refrain:
The precepts of the Lord are right, and give joy to the heart

Reflection .....
Today we continue to read from the Gospel of Mark.
Recall that last week we heard Jesus chastise his
disciples for their argument about who among them
was the greatest. Jesus taught them that the greatest
among them will be those who serve the least ones. In
today's Gospel, the disciple John questions Jesus
about an unknown exorcist who was driving out
demons in Jesus' name. John's question might have
been motivated by jealousy. Previously in Mark's
Gospel, Jesus healed a boy whom the disciples had
been unable to heal. John's question is further
evidence that the disciples have not yet grasped
Jesus' words to them. They continue to compare
themselves to others who seem to have greater
healing powers, and they do not want to share the
power of Jesus' name with others.
Today the demon possession described in the
Gospels might be seen as a form of mental illness, but
the need for healing these syndromes was as real then
as it is now. Exorcism was a common practice in firstcentury Palestine. Some people had the power to heal
the symptoms of possession. One of the strategies
used was to invoke the name of a person or figure who
was believed to have the power to heal.
The disciples observed that the unknown exorcist
invoked Jesus' name and was successful in his
healing efforts. This unknown healer recognized the
power of Jesus' name, yet he was not a follower of
Jesus. In his reply to his disciples, Jesus
acknowledges that deeds of faith can precede the
words of faith. He also teaches that the disciples
should not be reluctant to share Jesus' healing powers
with others.
Later in this Gospel, Jesus teaches us not to create
obstacles for those who are just beginning to have
faith but to encourage even the smallest signs of faith.
The Greek word used here for sin also connotes
“stumbling” or “causing scandal.” In vivid terms Jesus
teaches his disciples the consequences to those who
would put obstacles before people who are on the
road to faith.
Volunteers Required
Birthright, a pro-life crisis pregnancy servie, needs
your help – counselling, odd jobs, administrative or
marketing. Volunteers, men and women, are
needed to assist those facing an unplanned
pregnancy, to provide support and comfort as well
as practical solutions. Training is provided. Please
help us to „love them both...mother and child.” For
more information call 416-469-1111 or email
toronto@birthright.org.

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

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














Sunday, September 27, 2015
9:00 am
O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla
Justyny i Krysa na nowej drodze życia – Od rodziców
11:00 am
Za † Józefę i Stanisława Nieżałowskich – Od Marii
Gulbińskiej
Za † Jana i Stanisławę oraz braci: Jerzego i Wacława
Jabłeckich – Od Krystyny
Tuesday, September 29, 2015 (Latin)
7:00 pm - Wolna
Wednesday, September 30, 2015
7:00 pm
Za † Alinę Jurewicz – Od syna Piotra z rodziną
Thursday, October 1, 2015
7:00 pm - Wolna
Friday, October 2, 2015
7:00 pm - Wolna
Saturday, October 3, 2015
9:00 am
Za † członków Rodziny Żywego Różańca
Sunday, October 4, 2015
9:00 am
For † Alicia Rossit – From sister Jole and family
11:00 am - Wolna
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

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.

