XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA, 25 WRZEŚNIA 2016
Refren Psalmu:
Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego

Rozważania Niedzielne

Bóg jest pomocą
Silny kontrast między bogactwem a nędzą oraz
zabawą a cierpieniem zostaje zdominowany tą
jedyną wartością, którą ma biedak, a nie ma jej
bogacz. Jest to imię Łazarz, które oznacza "Bóg jest
pomocą". Bogacz nie ma imienia ani w tym życiu,
ani w wiecznym. Nawet gdy woła: Ojcze
Abrahamie... patriarcha odpowiada: Synu... Bogacz
pozostaje bezimienny, a w konsekwencji idzie w
zapomnienie. Nie ma nic, co stanowiłoby o jego "ja".
Imię Łazarz natomiast wyraża bogactwo serca wiarę, która nawet w upodleniu zapewniała, że Bóg
jest pomocą. Ona sprawiła, iż nawet w
najtrudniejszych sytuacjach można było słuchać
Mojżesza i Proroków. Dzięki niej aniołowie zanieśli
Łazarza na łono Abrahama.
Panie, Obrońco uciśnionych, w Tobie znajduje
pomoc każdy, kto ufnie zwraca się do Ciebie.
Wejrzyj na moją nędzę i wezwij mnie po imieniu,
abym jako Twoje dziecko przyszedł do Ciebie.

Październik – miesiącem Różańca Świętego
Od pierwszych wieków chrześcijaństwa odczuwano
potrzebę proszenia o wstawiennictwo Najświętszą
Maryję Pannę. Dlatego w XII wieku utrwalił się w
Kościele zwyczaj odmawiania pozdrowienia, którym w
scenie zwiastowania Anioł przywitał Maryję. Z czasem
dodano do nich słowa wypowiedziane przez świętą
Elżbietę w czasie nawiedzenia. Obecna forma
„Zdrowaś Maryjo” ostatecznie ukształtowała się w XV
wieku. Zatwierdził ją Pius V w 1566 roku. Z czasem do
modlitwy „Ojcze nasz” zaczęto dodawać „Zdrowaś
Maryjo”. I tak te dwie modlitwy dały początek
różańcowi.
Od 1 października rozpoczyna 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).
Ogłoszenia
17 września sakramentalny związek małżeński zawarli
Paul Ronkiewicz i Aneta Szabla. 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.


Your gift to God and our Parish
September 18, 2016
Sunday Offerings:

$ 1, 290

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

Katolickie Radio Rodzina zaprasza na kanadyjską
premierę oratorium Z Powodu Mojego Imienia. Dzieło
to zostało skomponowane przez Piotra Rubika do
tekstów Zbigniewa Książka na zamówienie Papieskiego
Stowarzyszenia Kościół w Potrzebie i jest poświęcone
współczesnym męczennikom oraz prześladowanym za
wiarę. Dwa koncerty 23 października 2016 r. godz.
15:30 i 19:00 w Living Art Centre, Mississauga.
Bilety: Katolickie Radio Rodzina tel. 416.588.0555
www.radiorodzina.com; Living Arts Centre tel.
905.306.6000
tel. 1.888.805.8888. Część
dochodu z koncertu zostanie przekazane Papieskiemu
Stowarzyszeniu ‘Kościół w Potrzebie’.

26th SUNDAY IN ORDINARY TIME, SEPTEMBER 25, 2016
Psalm Refrain:
Praise the Lord, O my soul!
Reflection .....
INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
A major theme in the Gospel of Luke is the
importance of the care of the poor in the life of
discipleship. In the parable found in today's
Gospel, Jesus contrasts the life of a rich man and
the poor man, Lazarus, who lives in the shadow of
the rich man and his wealth. Both die. Lazarus
finds himself in heaven; the rich man in the
netherworld. The rich man asks for assistance from
Lazarus in his torment. But Abraham reminds the
rich man of the good things he had in his life and
describes the current situation as a reversal of
fortunes. The rich man then asks that Lazarus be
sent to warn his family, but this is denied with the
reminder that Moses and the prophets have
warned of judgment for those who neglect the care
of the poor.
In the context of Luke's Gospel, this
parable, delivered in the presence of a crowd of
listeners, is part of Jesus' response to some
Pharisees. These Pharisees are described in
Luke's Gospel as “loving money.” (Note: The
Pharisees were followers of a sect of Judaism
active before, during, and after Jesus' lifetime.
They taught an oral interpretation of the Law of
Moses as the basis for popular Jewish piety. They
put less emphasis on Temple worship and more on
applying the law to everyday life. Though they are
often portrayed negatively in the Gospels, they
shared many of Jesus' and the early Church's
concerns about the law.) Jesus observed that the
actions of some Pharisees betrayed misplaced
priorities: they spoke one way, but acted in
another. The story of the rich man and Lazarus
demonstrates the importance of the care of the
poor and is a reminder to those who would follow
Jesus of the unimportance of wealth in the eyes of
God.
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.

Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc wrzesień:

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
























Sunday, September 25, 2016
9:00 am
For all 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
Za † Michalinę w 4 rocznicę śmierci – Od córki z rodziną
Wednesday, September 28, 2016
7:00 pm
Za † Krzysztofa – Od mamy Ireny
Friday, September 30, 2016
7:00 pm - Wolna
Saturday, October 1, 2016
9:00 am
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 Janiny on her 84th
birthday– From daughter Danuta with family
11:00 am
Za † Bogdana Ikato – Od Rodziny
Za † Marzenkę Wojciechowski – Od Heleny Ober
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

