XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 11 WRZEŚNIA 2016
ŚWIĘTO PARAFIALNE NARODZENIA NMP
Refren Psalmu:
Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim

Rozważania Niedzielne

Święto Narodzenia NMP
Odpust Parafialny

Matka Jezusa
Rodowód Jezusa Chrystusa pokazuje nam nie tylko
Jego pochodzenie jako syna Dawida, syna
Abrahama w ziemskim wymiarze. Ukazuje on także,
kim jest Maryja - Jego Matka. W sposób
nieporównywalny jaśnieje Ona na tle innych postaci
kobiecych z genealogii. Przewyższa je wszystkie
swoją wiernością, wiarą, miłością, pokorą oraz
posłuszeństwem. Maryja przyjęła posłusznie wolę
Bożą, a nie usiłowała zmieniać bieg wydarzeń po
swojemu jak Tamar. Jej wiara była większa niż ta,
która ocaliła Rachab przed zagładą. Podobnie
miłość Maryi była mocniejsza od tej, która ożywiała
serce Rut, choć była ona stawiana jako przykład.
Matka Jezusa nad wszystko była wierna Bogu i
danemu Mu słowu, czego zabrakło żonie Uriasza.
Jezu, Synu Maryi, pokornej Służebnicy Pańskiej,
Twoja Matka jest i moją. Patrząc na Jej piękne i w
pełni oddane Bogu życie, uczę się od Niej
wierności, wiary, miłości, posłuszeństwa.

Your gift to God and our Parish
September 4, 2016
Sunday Offerings:
Renovation Fund:

$ 1, 025
$ 890

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

W ciągu roku liturgicznego każda parafia przynajmniej
raz przeżywa uroczystość odpustową. W tym dniu w
sposób szczególny czci się patrona parafii, czyli w
naszym przypadku, Najświętszą Maryję Pannę. Msza
Św. odpustowa jest centralnym wydarzeniem w parafii,
której towarzyszy modlitwa dziękczynno błagalna w
intencji wszystkich parafian i praktyka udzielania
odpustu,
Dla uzyskania odpustu wymagane są zwykłe warunki,
czyli stan łaski uświęcającej, odmówienie modlitwy Ojcze
nasz i Wierzę w Boga oraz modlitwy w intencjach Ojca
Świętego. Odpust parafialny, czyli święto patronalne
kościoła parafialnego jest przede wszystkim świętem
wspólnoty wiernych tworzącej daną parafię. To
szczególny czas łaski i Bożego miłosierdzia. To dzień, w
którym każdy wierzący ma okazję doświadczyć w
sposób bardzo konkretny łaski Bożej miłości,
wyrażającej się w darze odpustu.

Ogłoszenia
Serdecznie witamy wszystkich naszych parafian
powracających z letniego wypoczynku. Wraz z Świętem
Patronalnym, rozpoczynamy kolejny etap pracy
duszpasterkiej i duchowy wysiłek oraz troskę o nasze
wieczne zbawienie.

Rodziców prosimy o zapisywanie swoich dzieci na
katechezę przygotuwojącą je do I Komunii Św. i
Sakramentu Pokuty.

24th SUNDAY IN ORDINARY TIME, SEPTEMBER 11, 2016
NATIVITY OF THE BLESSED VIRGIN MARY (PARISH FEAST)
Psalm Refrain:
With delight I rejoice in the Lord
Reflection .....

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

The Church has celebrated Mary's birth since at
least the sixth century. A September birth was chosen
because the Eastern Church begins its Church year with
September. The September 8 date helped determine
the date for the feast of the Immaculate Conception on
December 8 (nine months earlier).
Scripture does not give an account of Mary's
birth. However, the apocryphal Protoevangelium of
James fills in the gap. This work has no historical value,
but it does reflect the development of Christian piety.
According to this account, Anna and Joachim are
infertile but pray for a child. They receive the promise of
a child that will advance God's plan of salvation for the
world. Such a story (like many biblical counterparts)
stresses the special presence of God in Mary's life from
the beginning.
St. Augustine connects Mary's birth with Jesus'
saving work. He tells the earth to rejoice and shine forth
in the light of her birth. "She is the flower of the field
from whom bloomed the precious lily of the valley.
Through her birth the nature inherited from our first
parents is changed." The opening prayer at Mass
speaks of the birth of Mary's Son as the dawn of our
salvation and asks for an increase of peace.
We can see every human birth as a call for new
hope in the world. The love of two human beings has
joined with God in his creative work. The loving parents
have shown hope in a world filled with travail. The new
child has the potential to be a channel of God's love and
peace to the world.

Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc wrzesień:

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












This is all true in a magnificent way in Mary. If
Jesus is the perfect expression of God's love, Mary is
the foreshadowing of that love. If Jesus has brought the
fullness of salvation, Mary is its dawning.
Birthday celebrations bring happiness to the
celebrant as well as to family and friends. Next to the
birth of Jesus, Mary's birth offers the greatest possible
happiness to the world. Each time we celebrate her birth
we can confidently hope for an increase of peace in our
hearts and in the world at large.




The Archdiocese of Toronto is accepting financial contributions
for humanitarian relief following the catastrophic effects of a
serious earthquake in Italy on August 24. Those wishing to
help may do so in the following ways:
• Online through the Archdiocese of Toronto website:
www.archtoronto.org
• By phone through the Development Office – 416-934-3411
• Through the parish, making cheques payable to:
Name of Parish – Italian Earthquake – Humanitarian Relief













Sunday, September 11, 2016
9:00 am
For the repose of the souls of † Zofia and Władysław Gabowicz
11:00 am
O błogosławieństwo Boże dla Marii Gulbińskiej i Jej rodziny – Od
St. i Z. Antkowskich
Za † Rodziców Stanisławę i Stanisława Łagut w rocznicę śmierci
oraz brata Mariusza – Od Elżbiety z rodziną
Za † rodz. Aleksandra i Marię Michaluk i wszystkich zmarłych w
rodzinie – Od córki z rodziną
Za † rodz. Bronisława i Sabinę Osieckich i wszystkich zmarłych
w rodzinie – Od syna z rodziną
O łaskę zdrowia, błogosławieństwo Boże i ulgę w cierpieniu dla
Franciczka Lenarta
Za † Józefa Dłużeń oraz wszytkich zmarłych z rodziny Dłużniów
– Od córki Agnieszki
Wednesday, September 14, 2016
7:00 pm
Za † Helenę Marię
W intencji Piotra z okazji 24 urodzin, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie łaski – Od mamy
Friday, September 16, 2016
7:00 pm
Za † Lucynę i jej rodziców
O łaskę zdrowia dla córki Joanny, synów, oraz dla Wiktorii i
Henryka
Saturday, September 17, 2016 (Latin)
9:00 am
O łaskę zdrowia, błogosławieństwo Boże i ulgę w cierpieniu dla
Franciszka Lenarta
Sunday, September 18, 2016
9:00 am
For Parishioners
11:00 am
Za † Stanisława Kuraś w 10 rocznicę śmierci – Od rodziny i
dzieci
Za † rodziców Jana i Elżbietę Iglar – Od córki Marii
Za † Marzenkę Wojciechowską – Od Heleny Oberc
Za † Marię Jasinską – Od Elżbiety Podolskiej
Za † Lucjana Sanigórskiego
Za † Tadeusza Dąbrowskiego – Od córki z rodziną

