XXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 28 SIERPNIA 2016
Refren Psalmu:
Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz

Rozważania Niedzielne

Dzielność i roztropność
Dzielność i roztropność to cnoty, o których
zapominamy. Pierwsza z nich to wykazywanie się
siłą i odwagą w codziennym życiu, a roztropność to
umiejętność przewidywania rzeczy przyszłych i
opowiadanie się za dobrem. Tymi cnotami należycie
wykazują się słudzy, którzy zostali obdarzeni
większą liczbą talentów. Jako roztropni dołożyli
starań, aby powiększyć powierzone dobra, a
dzielność
dopomogła
im
w
realizacji
przedsięwzięcia. Dzięki temu usłyszeli zbawcze
zaproszenie do udziału w radości swego pana. Ich
przeciwieństwem jest sługa zły i leniwy, który został
pozbawiony wszystkiego, łącznie ze szczęściem
wiecznym. Dzięki roztropności i dzielności w życiu
codziennym i my wejdziemy do radości naszego
Pana.
Panie, dziękuję Ci za każdy talent, który mi
ofiarowałeś. Jest ich tak wiele, że nie umiem
zliczyć. Z nich wszystkich pomnażam wiarę i miłość,
bym jako dobry sługa otrzymał nagrodę.

Your gift to God and our Parish
August 21, 2016
Sunday Offerings:

$ 1, 570

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

Labour Day – Święto Pracy
(Refleksja biblijna)
Przed nami długi weekend w czasie którego powinniśmy,
tutaj
w Kanadzie
uczcić
powołanie
każdego
chrześcijanina w Bożym dziele stworzenia. „Pan Bóg
zatem wziął człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden,
aby uprawiał go i doglądał” (Rdz 2,15). Tak pojmowana
praca jest służbą oddawaną Bogu, współpracą z Jego
dziełem, kontynuacją tego, co On rozpoczął –
wspomaganiem Bożego działania. Jest to równocześnie
droga samodoskonalenia się człowieka, jego rozwoju
jako indywidualnej osoby i jako wspólnoty ludzi.
O pracy jako prawie ludzkiego życia uczy Księga
Powtórzonego Prawa: „Sześć dni będziesz się trudził
i wykonywał swą pracę” (Pwt 5,13). Można powiedzieć,
że przykazanie jest podwójne, zawiera dwa polecenia:
nakazuje odpoczynek w szabat i pracę przez sześć dni
w tygodniu.
Psalmista w hymnie sławiącym Boga głosami całego
stworzenia mówi o człowieku i jego pracy: „Człowiek
wychodzi do swojej pracy, do trudu swego aż do
wieczora” (Ps 104,23). Ludzka praca chwali Boga tak
samo, jak wszelkie inne przejawy wspaniałego
stworzenia.
Boży zamiar stoi u podstaw ludzkiego działania, z którym
wiąże się wysiłek, ale jest to współdziałanie z Bogiem,
od którego ono pochodzi. Nawet w raju człowiek nie był
od niego wolny.
Księga Mądrości uczy, że od Boga zależą wyniki ludzkiej
pracy i Jego darem są umiejętności potrzebne do jej
wykonywania: „W Jego ręku i my, i nasze słowa,
roztropność wszelka i umiejętność działania” (Mdr 7,16).
O głębokiej radości i poczuciu wewnętrznego pokoju,
jakie dają prawo do korzystania z owoców swej pracy
w następstwie Bożego błogosławieństwa i uczciwego
życia, pisze psalmista: „Szczęśliwy, kto się boi Pana i kto
chodzi Jego drogami! Bo z pracy rąk swoich na pewno
będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze będzie
ci się wiodło” (Ps 128,1n).

22nd SUNDAY IN ORDINARY TIME, AUGUST 28, 2016
Psalm Refrain:
In your goodness, O God, you provided for the needy
Reflection .....
Meals played an important role in the society in
which Jesus lived. More than a time for sharing
nourishment, they were a time to share ideas and to model
different aspects of social relationships. In Luke's Gospel,
the places that a person ate (at the home of a tax collector,
5:29), the people with whom a person ate (sinners, 5:30),
whether a person washed before eating (11:38), and, as is
the case here, the place that a person sits while eating are
all important. The narrator says Jesus tells a parable, but it
is really wise advice to both guests and hosts about finding
true happiness at the heavenly banquet.
Jesus warns guests to wait before taking their
places at the table lest they be asked to move if someone
more important arrives. This is more than just a lesson
about dinner etiquette. It is advice on how to find your true
place in the Kingdom of God. Jesus advises hosts not to
invite people who would be expected to repay them to
dinner but to invite those who could not repay: the poor,
the crippled, the lame, and the blind. This is where real
blessings can be found.
In these sayings, Luke gives us not only advice on
how to approach the end times but also on how to live
according to Jesus' vision of a good society. Luke's Gospel
also advises us how the Church must be part of bringing
about this society. It is yet another example in Luke's
Gospel of the reversal the kingdom brings about.

Słowo Proboszcza…
Jubileusz 60-lecia urodzin był szczególnym dla mnie
przeżyciem. Słowa głębokiej wdzięczności kieruję
przede wszystkim ku organizatorom i najmłodszym
parafianom za uświetnienie tej uroczystości. Wszystkim
parafianom wyrażam szczere podziękowanie za
życzenia i modlitwę w mojej intencji. Bóg zapłać!
A word from the Pastor…
I would like to express my sincerest gratitude for all
th
those who celebrated with me the occasion of my 60
birthday. Thank you for all of your prayers and wellwishes. God bless!

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

„Dziękczynna z prośbą o dalzsą opiekę Bożą dla
naszej parafii”

















Rededication of St. Michael’s Cathedral
You are invited to join in celebrating the rededication of St.
Michael’s Cathedral at two FREE public events in September:
- Mass and street party – Friday, September 30, 12 p.m. Firstcome, first-seated event.
- Sacred Music Concert featuring St. Michael’s Choir School –
Friday, September 30, 7 p.m. Free event with tickets available
online in September on a first-come, first-served basis. Link for
tickets will go live September 6: https://cathedralconcert.
eventbrite.ca. You must reserve a ticket to attend this event.
We look forward to celebrating this important milestone
together as an archdiocesan community!






Sunday, August 28, 2016
9:00 am
For God’s many blessings for Anthony Thuat Dang
on his birthday – from children
For God’s blessings for Anthony, Theresa, Joseph
and Joseph Tu for their successes in studies
11:00 am
Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę Bożą z okazji
pierwszych urodzin Antosia – Od babci i dziadka
Za † Marzenkę Wojciechowską – Od Janiny Lasica
O błogosławieństwo Boże dla Ireny i Józefa
Kobylińskich oraz dla Joasi z rodziną i córki Oli
O opiekę Bożą dla Michaliny w podróży – Od mamy
Za † Roberta Lulek w 1 rocznicę śmierci – Od
rodziny
Za † Leona Kirchner – Od przyjaciół
Wednesday, August 31, 2016
7:00 pm
W intencji poległych w Powstaniu Warszawskich
Friday, September 2, 2016
7:00 pm
Za † Joan i Bronisława Szczepańskich – Od Stasi i
Zbigniewa Antkowskich
Saturday, September 3, 2016
9:00 am
Dziękczynna z prośbą o dalzsą opiekę Bożą dla
naszej parafii – Od Rodziny Żywego Różańca
Sunday, September 4, 2016
9:00 am
For all Parishioners
11:00 am
O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Krysiw
dniu 60 urodzin – Od przyjaciół
Za † Marzenkę Wojciechowską – Od chóru
parafialnego
Za † Lucjana Sanigórskiego

