XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA, 2 PAŹDZIERNIKA 2016
Refren Psalmu:
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Rozważania Niedzielne

Ziarnko wiary
Nawet
najmniejsze
ziarenko
wiary
daje
uczestnictwo w twórczej mocy Boga, dla którego nie
ma rzeczy niemożliwych. Potrzeba wielkiej pokory,
aby uznać, że sami z siebie nic wielkiego uczynić
nie możemy. Dlatego postawa ucznia Jezusa musi
być postawą ewangelicznego sługi, który jest
pracowity i wierny. On przecież orze pole, pasie
stado, usługuje przy stole, a więc we dnie i w nocy
pracuje w domu, zagrodzie i na polu. Jest to
wzorowy przykład całkowitego zaangażowania się
oraz posłusznego i ufnego przyjęcia woli Bożej.
Taka właśnie ma być nasza wiara. Bóg wówczas
przeobrazi nasze czyny w taki sposób, że z małego
ziarnka staną się one czymś niesłychanie wielkim,
znacznie większym niż przesadzenie drzewa w
morze.
Chryste, wszystko pochodzi od Ciebie, zaradź mojej
biedzie i słabości. Przychodzę do Ciebie z wiarą
maleńką jak ziarenko, wiedząc, że dasz taki wzrost,
którego nie mogę sobie wyobrazić.

Your gift to God and our Parish
September 25, 2016
Sunday Offerings:
$ 1, 450
Needs of the Church in Canada: $ 685
Heartfelt thank you for your generous support
of the Church.
God bless! Bóg zapłać!

Najświętsza Maryja Panna Różańcowa
7 października
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty
chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, odniesionego
pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) 7 października 1571
r. Sułtan turecki Selim II pragnął podbić całą Europę i
zaprowadzić w niej wiarę muzułmańską. Ówczesny
papież - św. Pius V, dominikanin, gorący czciciel Matki
Bożej - usłyszawszy o zbliżającej się wojnie, ze łzami w
oczach zaczął zanosić żarliwe modlitwy do Maryi,
powierzając Jej swą troskę podczas odmawiania
różańca. Nagle doznał wizji: zdawało mu się, że znalazł
się na miejscu bitwy pod Lepanto. Zobaczył ogromne
floty, przygotowujące się do starcia. Nad nimi ujrzał
Maryję, która patrzyła na niego spokojnym wzrokiem.
Nieoczekiwana zmiana wiatru uniemożliwiła manewry
muzułmanom, a sprzyjała flocie chrześcijańskiej. Udało
się powstrzymać inwazję Turków na Europę. Tenże
papież, świadom, komu zawdzięcza cudowne ocalenie
Europy, uczynił dzień 7 października świętem Matki
Bożej Różańcowej i zezwolił na jego obchodzenie w tych
kościołach, w których istniały Bractwa Różańcowe.
Klemens XI, w podzięce za kolejne zwycięstwo nad
Turkami odniesione pod Belgradem w 1716 r., rozszerzył
to święto na cały Kościół. W roku 1883 Leon XIII
wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie "Królowo
Różańca świętego - módl się za nami", a w dwa lata
później zalecił, by w kościołach odmawiano różaniec
przez cały październik.
Ogłoszenie
Od 1 października rozpoczęło się w naszej parafii
Nabożeństwo Różańcowe. Zachęcamy serdecznie wszystkich
parafian do udziału w nim każdego dnia o godz. 6:30 pm;
ukoronowanie modlitwy różańcowej będzie Mszą Św o godz.
7:00 (soboty o godz. 8:30 am).

27th SUNDAY IN ORDINARY TIME, OCTOBER 2, 2016
Psalm Refrain:
O that today you would listen to the voice of the Lord.
Do not harden your hearts!
Reflection .....
In today's Gospel we hear Jesus teach
about faith and service to God. The context is a
continuing dialogue between Jesus and his
followers about what it means to be a disciple of
Jesus. Jesus has just finished an instruction on sin
and forgiveness. There are two related teachings
that Jesus offers to his disciples when they cry out
for an increase in faith. The first is the familiar
reminder that faith, even just a little, will enable the
followers of Jesus to do wondrous things. But this
uplifting and inspiring teaching is quickly followed
by the second teaching, a caution about knowing
one's place in God's plans. The disciples of Jesus
are to understand themselves as servants to God
and his plans. Even when God works wonders
through us, with our mustard seed-sized faith, we
must not seek praise. Our participation in God's
plans is God's grace to us—nothing more, nothing
less. When we are graced enough to cooperate
with God, the work we do is nothing more than our
obligation to God as faithful stewards. And yet, our
faith enables us to believe that what we have
offered in service to God, as his servants, can be
made to produce a hundredfold.
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.
Lectio Divina 2016-2017 – Begins October 2, 2016 at St.
Michael’s Cathedral – 7 p.m. One Sunday evening each
month, all are welcome to join Cardinal Collins for Lectio Divina
at St. Michael's Cathedral. We begin with Vespers (Evening
Prayer) at 7 p.m., followed by Lectio Divina from 7:30 to 8:15
p.m. The theme for this season is “The Freedom of the
Kingdom of God.” This year, we will meditate upon nine
passages of Scripture that illuminate the slavery we experience
in our struggle with sin and show the way to freedom. The first
evening will take place Sunday, October 2 at 7 p.m. at St.
Michael’s Cathedral. For a full list of dates and Scripture
passages, visit www.archtoronto.org/lectio. Each gathering is
archived at this website.

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

„O Boże błogosławieństwo dla członków
Rodziny Żywego Różańca i ich rodzin”




























Sunday, October 2, 2016
9:00 am
For the repose of the soul of Alecie Rossit – from Family
Thanksgiving and request for God’s further blessings and care of
the Blessed Virgin Mary for Janina on her 84th birthday– From
daughter Danuta with family
11:00 am
Za † Bogdana Ikato – Od Rodziny
Za † Marzenkę Wojciechowski – Od Heleny Oberc
Dziękczynna za otrzymane łaski i prośba o dalszą opiekę,
błogosławieństwo i zdrowie dla męża z okazji urodzin – Od żony i
całej rodziny
Za † Lucjana Sanigórskiego
Monday, October 3, 2016
7:00 pm
O dar pojednania dla Urszuli i Piotra – Od Anny
Tuesday, October 4, 2016
7:00 pm
O szczęśliwą operację dla Pani Haliny Janusz
Wednesday, October 5, 2016
7:00 pm
W intencji Jerzego, podziękowanie za łaski Boże z prośbą o
dalsze w rocznice jego urodzin
Thursday, October 6, 2016
7:00 pm
O błogosławieństwo Boże dla Iwony i jej rodziny – Od Krystyny
Friday, October 7, 2016
7:00 pm
Za † Helenę Marię
Saturday, October 8, 2016 (Latin)
9:00 am
Za † Edwarda Dobosz – Od syna Antoniego
Sunday, October 9, 2016
9:00 am
Thanksgiving and request for God’s further blessings for Michael
– from Grandparents
11:00 am
Z podziękowaniem Bogu za wszelkie łaski z prośbą o dalsze
błogosławieństwo – intencja własna
Za † Lucjana Sanigórskiego
O opiekę Bożą dla Krystyny Furgali i szczęśliwą podróż do
Kanady dla wnuczki Joanny oraz o opiekę Bożą dla rodziny w
Polsce

