XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 4 WRZEŚNIA 2016
Refren Psalmu:
Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

Rozważania Niedzielne

Święto Narodzenia NMP
Odpust Parafialny

Być uczniem Jezusa
Dziś słyszmy bodajże najtrudniejsze słowa zapisane
w Ewangelii. Jak to bowiem możliwe, aby Jezus Bóg, który jest Miłością, mógł postawić jako
warunek pójścia za Nim nienawiść wobec
najbliższych? Jak to możliwe, aby Ten, który
powiedział: miłuj bliźniego jak siebie samego, teraz
kazał mieć samego siebie w nienawiści? Jakimi
uczuciami ostatecznie ma kierować się uczeń
Chrystusa? Czego żąda Jezus od swoich uczniów?
Miłości niepodzielnej, bo ona nie znosi podziałów.
Mamy miłować Jezusa całym sercem, umysłem i ze
wszystkich sił. On pozostawił nam tego przykład,
gdy Mając w nienawiści samego siebie, wziął krzyż i
na nim skonał. W ten sposób pokazał, że ten, kto
wyrzeka się wszystkiego, wszystko otrzyma.
Chryste, Boże, który jesteś miłością, Ty stawiasz
wielkie wymagania tym, którzy pragną iść za Tobą,
ale udzielasz jeszcze większej łaski, aby być do
tego zdolnym. Miłuję Cię z całego serca.

Your gift to God and our Parish

Ogłoszenie

August 28, 2016
Sunday Offerings:

Pismo Święte nigdzie nie wspomina o narodzinach
Maryi. Tradycja jednak przekazuje, że Jej rodzicami byli
św. Anna i św. Joachim. Nie znamy miejsca urodzenia
Maryi ani też daty Jej przyjścia na ziemię. Według
wszelkich dostępnych nam informacji, Maryja przyszła
na świat pomiędzy 20 a 16 rokiem przed narodzeniem
Pana Jezusa. Pierwsze wzmianki o liturgicznym
obchodzie narodzin Maryi pochodzą z VI w. Święto
powstało prawdopodobnie w Syrii, gdy po Soborze
Efeskim kult maryjny w Kościele przybrał zdecydowanie
na sile. Wprowadzenie tego święta przypisuje się
papieżowi św. Sergiuszowi I w 688 r. Na Wschodzie
uroczystość ta musiała istnieć wcześniej. Datę 8
września Kościół przyjął ze Wschodu. W Polsce święto
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ma także nazwę
Matki Bożej Siewnej. Był bowiem dawny zwyczaj, że
dopiero po tym święcie i uprzątnięciu pól zaczynano orkę
i siew. Lud chciał najpierw, aby rzucone w ziemię ziarno
pobłogosławiła Boża Rodzicielka. Do ziarna siewnego
mieszano ziarno wyłuskane z kłosów, które były wraz z
kwiatami i ziołami poświęcane w uroczystość
Wniebowzięcia Matki Bożej, by uprosić sobie dobry
urodzaj.

$ 1, 330

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

11 września będziemy obchodzić patronalne święto
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, czyli parafialny
odpust. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian i
gości do udziału w tej uroczystości. W czasie Mszy Św.
odpustowej, homilię wygłosi ks. Józef Wąsik. Po Mszy
Św., odbędzie się wspólny obiad w sali parafialnej.
Panie z naszej parafii tradycyjnie prosimy o
przygotowania ciasta.

23rd SUNDAY IN ORDINARY TIME, SEPTEMBER 4, 2016
Psalm Refrain:
Lord, you have been our dwelling place in all generations
Reflection .....
In chapter 14 of Luke's Gospel, Jesus is
speaking to people gathered at the table about the
difficulties of following him. This group of people is
suspicious about Jesus, looking to catch him doing
something wrong. Jesus speaks to them in
parables, emphasizing that although there is a right
way to be a disciple and enter into the kingdom of
his Father, it is a difficult path to follow. Many, even
some of the guests at the table, reject the
invitation. So Jesus turns to the crowds and
speaks to them of discipleship. Jesus explains that,
when it comes to making a choice for the Kingdom
of God, nothing can get in the way. When Jesus
describes “hating” one's father and mother, he is
not talking about feelings. Rather, he is
emphasizing very strongly that choosing to be a
disciple means that everything else—family,
money, your own life—must come second. In
Matthew's version of this story (Matthew 10:37),
Jesus refers not to “hating” father or mother, but to
loving them more than Jesus. Jesus makes it very
clear that being a disciple is not easy. It means to
bear one's own cross. These difficult sayings of
Jesus are followed by two brief parables (a person
constructing a tower and a king marching into
battle) that make an obvious point—don't start
what you cannot finish. Discipleship is difficult and
is something we can commit to only if we are
prepared to put the Kingdom of God before
everything else.

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. Koncert odbędzie się 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.

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

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

























Sunday, September 4, 2016
9:00 am
For all Parishioners
11:00 am
O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Krysi w dniu
60 urodzin – Od przyjaciół
Za † Marzenkę Wojciechowską – Od chóru parafialnego
Za † Lucjana Sanigórskiego
Za † Seweryna Borowskiego
O łaskę zdrowia dla ks. Tomasza Dzida
Wednesday, September 7, 2016
7:00 pm
Za † Helenę Marię
Thursday, September 8, 2016 (Latin)
7:00 pm
Za † Przemysława w 6 rocznicę śmierci
Friday, September 9, 2016
7:00 pm
Za † Stefanię i Henryka Paszkiewiczów oraz za † Marka i
Kosmę Suchowskich
Saturday, September 10, 2016 (Latin)
9:00 am
O łaskę zdrowia dla Bronisławy – Od syna Antoniego
Sunday, September 11, 2016
9:00 am
For the repose of the souls of † Zofia and Stanisław
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

