UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, 1 LISTOPAD 2015

Refren Psalmu:
Oto lud wierny, szukający Boga
„Święci Kościoła”

Rozważania Niedzielne

Droga błogosławieństw
Dzisiejszy dzień w szczególny sposób nastraja nas
do wspominania tych, którzy przeszli już do
wieczności. Patrzymy na nich w perspektywie życia
wiecznego. Ci, którzy dostąpili już zbawienia, są dla
nas orędownikami przed Bogiem. Rozważamy dziś
Kazanie na górze, które jest hymnem na cześć tych,
którzy „cieszą się i radują w niebie”. Ale Jezus
kieruje te słowa także do żyjących. Wyznacza im
perspektywę, która ma być programem życia
duchowego. Jeśli będziemy kierować się duchem
błogosławieństw, możemy być pewni osiągnięcia
życia
wiecznego.
Panie,
wsłuchując
się
w
Twoje
słowa
wypowiedziane na Górze Błogosławieństw, proszę
o to, abyś dał mi wytrwałość, która pozwoli mi
wprowadzić je w czyn i żyć nimi.

Your gift to God and our Parish
October 25, 2015
Sunday Offerings:

$ 1, 610

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

Uroczystość Wszystkich Świętych
1 listopada
Dzisiaj Kościół oddaje cześć wszystkim, którzy już weszli do
chwały niebieskiej, a wszystkim pielgrzymującym na ziemi
wskazuje drogę, która ich starszych braci zaprowadziła do
świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej
wspólnocie ze świętymi, którzy otaczają nas opieką.

Św. Karola Boromeusza, Biskupa
4 listopada
Karol urodził się na zamku Arona w Longobardii w roku 1538.
Po ukończeniu studiów prawniczych został mianowany
kardynałem i arcybiskupem Mediolanu. Gorliwie wprowadzał w
diecezji reformy Soboru Trydenckiego. Niestrudzenie wizytował
diecezję, odbył 16 synodów. Zmarł w Mediolanie 3 listopada
1584 roku.

OGŁOSZENIA
W przyszłą niedzielę obchodzimy Jubileusz 100lecia konsekracji naszej świątyni. Uroczysta
Msza Św. o godz. 2:00 pm, sprawowana przez
Ks. Kardynała Thomas Collins. W tym dniu, nie
będzie Mszy Św. o godz. 11:00, a jedynie o 9:00
w języku angielskim.

Koło Przyjaciół Św. Jana Pawła II informuje, iż w roku
2015 do października dokonało wpłaty na fundusz
remontowy $9,286. Serdeczne Bóg zapłać dla
organizatorów parafialnych posiłków i uczestników
niedzielnych obiadów.

ALL SAINTS DAY, NOVEMBER 1, 2015

Psalm Refrain:
Lord, this is the company of those who seek your face

Reflection .....
Every year the Church recalls the example,
witness, and prayer of the holy women and men
who have been identified by the Church as
Saints. These saints are more than just role
models; they are family members with whom we
continue to share relation, in a bond of prayer,
called the Communion of Saints. Every year
when we celebrate this day, the Gospel we
proclaim recalls for us Jesus' teaching about
happiness, the Beatitudes. We quickly note in this
reading that none of those Jesus names as
“blessed” or “happy” are expected . . . the poor in
spirit, the meek, the persecuted. Jesus' blueprint
for happiness reflects little of what the world
might call happiness.
What does Jesus mean when he uses the word
“blessed?” This word is sometimes translated as
“happy” or “fortunate” or “favored.” In other words,
Jesus is saying that divine favor is upon those
who are poor, who mourn, who are persecuted.
This might have been welcome and surprising
news to the crowds who heard Jesus that day.
The Beatitudes can be understood as a
framework for Christian living. Because of this, it
is natural that we proclaim this Gospel on the
Feast of All Saints. Saints are people who lived
the spirit of the Beatitudes as Jesus lived. On this
day, we too are challenged to model our lives on
the spirit and promises of the Beatitudes.

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

„Za † Kapłanów i Siostry Zakonne którzy
posługiwali w naszej parafii”















Catholic Cemeteries & Funeral Services – Archdiocese
of Toronto wishes to invite all families to participate in
the All Souls’ Day Mass. All masses will be held indoors
at the following locations:
-Assumption Cemetery, Mississauga (English)
-Christ the King Cemetery, Markham (English)
-Holy Cross Cemetery, Thornhill (English)
-Queen of Heaven Cemetery, Woodbridge (Italian and
English)
-Resurrection Cemetery, Whitby (English)
All are welcome!




Sunday, November 1, 2015
9:00 am
For all Souls
11:00 am
Za † Roberta Lulek – Od rodziny i przyjaciół
Za † Józefa Lulek – Od córki z rodziną
Za † Janinę i Tadeusza Marczak – Od córek
Za † Edwarda i Stanisława Szabla i † Helenę Palka –
Od rodziny
Za † Irenę i Jana Szczepinskiego
Za † Mariana i Zofię Rusiak i Marka i Krystynę Rusiak
– Od syna i brata Leszka
Monday, November 2, 2015
7:00 pm
Za zmarłych poleconych w wypominkach
Za † Marka Suchowskiego i rodziców Stefanię i
Henryka Paszkiewiczów
Wednesday, November 4, 2015
7:00 pm
Za zmarłych poleconych w wypominkach
Friday, November 6, 2015
7:00 pm - Wolna
Saturday, November 7, 2015
9:00 am
Za † Kapłanów i Siostry Zakonne którzy posługiwali w
naszej parafii – Od Rodziny Żywego Różanca
Sunday, November 8, 2015
9:00 am
For all Souls
2:00 pm
Za parafian
The 26th International Festival of Religious Song will be
held from November 22-23rd, 2015 at the John Paul II Cultural
Center
at
4300
Cawthra
Road
in
Mississauga.
The Festival will feature two evenings of quality music, song
and a joyful celebration of faith. This year’s guest performers
include Damian Maliszewski from Poland and Fra Alessandro
from Italy. For tickets, please visit www.radiorodzina.com or
call tel: 416-588-0555

