XXV NIEDZIELA ZWYKŁA, 18 WRZEŚNIA 2016
Refren Psalmu:
Pana pochwalcie, On dźwiga biednego

Rozważania Niedzielne

Przebacz swoim winowajcom
Pochwała nieuczciwego rządcy, który wpierw trwoni
Majątek swego pana, a potem zmniejsza
zobowiązania, wydaje się być zaskakująca. Co
naprawdę on zrobił, że został pochwalony i
wskazany jako przykład? Jego pytanie: Ile jesteś
winien (ofeileis) mojemu panu?, przywodzi na myśl
wezwanie z Modlitwy Pańskiej w wersji Łukasza:
...przebaczamy każdemu winnemu (ofeilonti) nam.
Zaskakująca pochwała nieuczciwego rządcy jest
zatem dla nas wezwaniem, abyśmy nie zwlekali z
przebaczeniem naszym winowajcom, dzięki czemu
nasz dług (czyli grzechy) zostanie przekreślony
przez samego Pana (czyli Chrystusa). A że mamy
problemy z takim przebaczaniem, to może właśnie
dlatego
Jezus
zostawił
nam
tak
trudną
przypowieść...
Jezu, jesteś moim Panem i tylko Tobie chcę służyć.
Wiem, że ta służba polega na okazywaniu miłości
wszystkim ludziom, również nieprzyjaciołom.
Dopomóż mi, abym umiał im przebaczać.

Your gift to God and our Parish
September 11, 2016
Sunday Offerings:

$ 1, 970

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

Nowe Projekty w naszej Parafii
Mam nadzieję, że okres wakacyjny upłyną w
atmosferze dobrego wypoczynku, a wizyty w kraju
ojczystym i spotkania z rodzinami przyniosły wymierne
i duchowe owoce.
Tegoroczne lato było wyjątkowo gorące i sprawowanie
liturgii z pewnością było dla wielu z nas utrudnione.
Pojawił się więc jakby automatycznie pomysł
zainstalowania urządzeń chłodzących w naszej
świątyni, zwłaszcza że przewiduje się takie same
upalne lata w przyszłości. Zainstalowanie tego
systemu będzie wymagało pewnej przebudowy
prezbiterium. Dobrze by było w tej sytuacji dokonać
jego renowacji, powracając do pierwotnego wyglądu.
Wkrótce zamierzam zwrócić się do wszystkich
parafian i sympatyków naszego kościoła, z apelem o
gromadzenie środków finansowych przeznaczonych
na powyższy cel.
Ks Proboszcz Kazimierz Brzozowski

Ogłoszenia
Dobremu Bogu i Najświętszej Maryi Pannie składamy
dzięki za przeżyty Odpust Parafialny. Ubogaceni
odpustowymi łaskami wkraczamy w kolejny okres
posługi duszpasterskiej i naszych duchowych ćwiczeń,
prowadzących do osiągnięcia celu ostatecznego, jakim
jest nasze zbawienie. Specjalne podziękowania należą
się wszystkim organizatorom przygotowującym to ważne
parafialne wydarzenie. Odpustowy obiad, który w sposób
radosny i rodzinny jednoczy nas jako jedną parafialną
rodzinę, również przyniósł wymierny, finansowy wkład na
urządezenia klimatyzacyjne w naszej parafii: $450. Bóg
zapłać!

10 września sakramentalny związek małżeński zawarli
Maciej Kalich i Janeth Quines. Młodej parze składamy
najlepsze życzenia i stałego wzrostu w łasce
sakramentalnej.

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

25th SUNDAY IN ORDINARY TIME, SEPTEMBER 18, 2016
Psalm Refrain:
Praise the Lord who lifts up the needy
Reflection .....
Today's
Gospel
sounds
puzzling
to
contemporary readers, but it can be made less so by
considering the economic system which stands behind
the parable. A steward is dismissed because he is
squandering his master's property. He is called
dishonest because he is not serving the interests of the
rich man, his employer. In response the steward, in an
attempt to ensure favor for himself among the rich
man's debtors, brokers repayment of the rich man's
loans by foregoing the interest and fees that had been
levied to line the steward's pockets. It is this action, in
which the steward puts aside his greed and takes the
longer perspective in order to enhance his security,
which is commended by the rich man.
The passage concludes with three morals for
the listeners. The first exhorts the listener to be prudent
about the use of wealth. Like the steward in the parable,
those who would follow Jesus must put transitory affairs
in proper perspective. Christians should handle the
affairs of temporal life with an eye toward eternal life.
The second concerns trustworthiness. Those
who can be trusted in small things can also be trusted in
great things. If Christians handle money and other
passing things responsibly, then they can also be
trusted with the affairs of the Kingdom of God.
Finally, Jesus tells his listeners that no one can
serve two masters simultaneously. God must be put
ahead of money.
Celebrate Your Marriage with a Worldwide Marriage
Encounter Weekend!
Celebrate your love and take a fresh look at your marriage!
Spend a very special weekend together. A Weekend of
discovery…a lifetime of love! Worldwide Marriage Encounter
is a weekend getaway that helps married couples rediscover
themselves as individuals and as a couple. The Weekend
format helps couples communicate openly and honestly
without group sharing, therapy or marriage counselling.
Upcoming Weekend: October 21-23, 2016 (Queen of Apostles
Renewal Centre, Mississauga)
For more information and application, please go to
www.wwme.org or contact:
Gerard & Marge McCauley at gerard.marge@rogers.com or
(905) 792-1925.

Introducing Merrymakers, a dynamic afternoon program
for 3-5 year olds.
Mary, Mother of God School is now registering children for
21/2 hours of enriched programming on Monday and Thursday
afternoons, 1:00-3:30 pm. Join us for songs, stories, poems,
nursery rhymes, instruments, games, classical music, mime,
drama, and lots of play. For more information, call the school
office at 416-531-7897. Come and make merry with us!

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

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






















Sunday, September 18, 2016
9:00 am
For Parishioners
11:00 am
Za † Stanisława Kuraś w 10 rocznicę śmierci – Od żony 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
Wednesday, September 21, 2016
7:00 pm
Za † Joannę w rocznicę śmierci – Od córki Hanny
Friday, September 23, 2016
7:00 pm
O błogosławieństwo Boże dla Krystyny z rodziną – Od siostry
Marii
Saturday, September 23, 2016 (Latin)
9:00 am
Za † Ryszarda Pytel w rocznicę śmierci
Sunday, September 25, 2016
9:00 am
For Parishioners
11:00 am
Za † Józefę i Stanisława Nieżałowskich – Od Marii
Za † Jana Żaczek i o szczęśliwe rozwiązanie dla Dagmary – Od
rodziny Lulek
Za † Lucjana Sanigórskiego
Za † rodziców Jana i Stanisławę Jabłeckich oraz zmarłych z
rodziny – Od córki Krystyny
O łaskę zdrowia dla Edita Seifert
Za † rodziców Stefanię i Stefana Więcek i za † ciocię Marię
Rusiecką – Od Waldemara
Za † rodziców Annę i Zygmunta Nowakowskich i za † męża
Ryszarda – Od Ewy Mahut
Thanksgiving is just around the corner and Good Shepherd
Ministries needs your support to help feed the hungry in our
city. We need the support of our parish community to supply
non-perishable food items. Your donations of non-perishable
food will make it possible for them to continue to offer nutritious
meals to those in need. Please see the parish bulletin board
where there is a poster listing the items most in need. Food
items will be collected in the classroom next to the sacristy.

