XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 16 PAŹDZIERNIKA 2016
Refren Psalmu:
Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca

Rozważania Niedzielne

Prosić wytrwale i z wiarą
Wdowa wierzyła w możliwość znalezienia
sprawiedliwości u tego, kto za sprawiedliwego nie
uchodził. Jej wiara pozwalała wytrwale zwracać się
wciąż z tą samą prośbą. Jezus przez tę
przypowieść zapewnia, że Bóg - Ojciec
Sprawiedliwy - odpowie na prośby swoich wiernych.
Powstaje jednak pytanie o naszą wiarę, gdy Bóg
według naszego mniemania nie rozwiązuje
przedstawianych spraw i żądań od ręki. Czy
umiemy wówczas z wiarą oczekiwać na dobro,
którego się spodziewamy? A może już dawno
pogrzebaliśmy w naszych sercach wiarę nie tylko w
wysłuchanie naszych próśb, ale także w
sprawiedliwość Boga? Jeżeli tak jest, to już
zapewne nie tylko odrętwiały nasze ręce czy
kolana, ale i nasze serca, a więc nasza miłość.
Jezu, nie wstydzę się klękać i dzień w dzień prosić
mojego Ojca o potrzebne dobro. Wierzę w Jego
sprawiedliwość oraz miłość. Pamiętam jednak, że to
ma się stać Jego wola, a nie moja.

Your gift to God and our Parish
October 9, 2016
Sunday Offerings:

$ 1, 400

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

19 i 22 października to ważne dni dla nas Polaków,
ponieważ wspominamy w nich naszych wielkich
świętych czasów współczesnych; odpowiednio, 19
października wspominamy błogosławionego ks
Jerzego Popiełuszkę, męczennika, a 22 października
jednego z największych rodaków, świętego Jana
Pawła II, papieża. Niech sylwetki tych świętych
towarzyszą nam w tych dniach w sposób szczególny;
przez ich wstawiennictwo wypraszajmy potrzebne
nam wielorakie łaski, tak w życiu osobistym, jak
również w życiu społecznym.

Ogłoszenia
W okresie wakacyjnym wielu naszych parafian spędza czas
letniego wypoczynku w Polsce, bądź też w swoich
letniskowych domkach poza miastem. Dla tych osób, którzy
na pewno są zatroskani o finansową kondycję naszej
parafii, będzie wielką wygodą skorzystania z możliwości
autoryzowanego depozytu bezpośrednio na konto
parafialne. Wymaga to jednak wprowadzenia PreAuthorized Giving program (PAG), który umożliwi
systematyczne, finansowe wspieranie naszej parafii.
Program ten umożliwia stabilny przepływ środków
finansowych na rzecz parafii, a tym samym umożliwia jej
sprawne funkcjonowanie w zakresie zarządzania i
administracji. Więcej informacji na temat tego programu
będziemy przekazywać wiernym w kolejnych biuletynach
parafianych.

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).

29th SUNDAY IN ORDINARY TIME, OCTOBER 16, 2016
Psalm Refrain:
Our help is from the Lord, who made heaven and earth
INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

Reflection .....
This is the first of two parables that Jesus
tells in Luke 18 about prayer. (The second will be
read at Mass next Sunday.) This first parable is a
lesson in persistence in prayer. (Next Sunday's
parable will address attitude in prayer.) While the
parable seems to present prayer as nagging God
for what we want, such a reading misses the point.
God is not like the judge in the parable, worn down
by requests and coerced to respond. The key is
found in the description of the judge as corrupt and
unjust. Since God can be neither, we must
understand Jesus to be saying that if even an
unjust judge responds to the persistence of the
widow, how much more so will God listen to our
prayers. God truly wants to hear our needs and
respond generously. It is the final lament of Jesus
that gets to the point of the parable. The lesson is
about the persistence of the one who prays. God
wants us to be like the persistent widow, staying in
relationship with God, confident that God hears
and answers prayers. Then Jesus laments, “Will
such faith be found when the Son of Man comes?”
In this lament, Jesus notes how easy it can be for
us to lose heart.
The work of our parish is made possible through the giving
hearts of our parishioners. In response to changing
lifestyles and demands on time and energy, we will soon
be introducing the Pre-Authorized Giving program (PAG) to
assist you in your giving. PAG is the debit electronic
banking of offertory from your account to the parish
account on a monthly basis. It’s convenient, simple and
you will be able to support our parish even if you are away.
It helps us have a stable flow of funding for the parish and
reduces the manual counting of offertory so our parish staff
could focus on services for you. For more information,
please call our parish office.

The Office of Vocations invites single Catholic men 18
years and older, to attend a Come & See Weekend from
Friday, Nov. 4 to Sunday Nov. 6, 2016 at St. Augustine’s
Seminary. The Weekend offers time for prayer, reflection
and information on the process of becoming a Catholic
priest. Please contact (the Parish Priest) or the Office of
Vocations
at:
416
968
0997;
email:
vocations@archtoronto.org

Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc październik:

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
























Sunday, October 16, 2016
9:00 am
For parishioners
11:00 am
Za † Seweryna Borowskiego
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę
Matki Boskiej i zdrowie dla Jadwigi Laskowskiej z okazji
jej imienin i urodzin – Od przyjaciół
Za † Józefa Gazurka – Od Ireny z rodziną
Za † Jenny Wisnicki – Od przyjaciółki Gieni
Monday, October 17, 2016
7:00 pm
O łaskę nawrócenia dla córki Doroty
Tuesday, October 18, 2016
7:00 pm
Za † Genowefę Pejlak – Od Janiny
Wednesday, October 19, 2016
7:00 pm
Za † Mieczysława Nycz – Od Henryki Sajna
Thursday, October 20, 2016
7:00 pm
O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Boskiej dla
Kasi z okazji urodzin
Friday, October 21, 2016
7:00 pm
O łaskę Bożą i opiekę Matki Boskiej w dniu imienin dla
Urszuli
Saturday, October 22, 2016 (Latin)
9:00 am
O Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa z okazji
urodzin – Od żony i córki
Sunday, October 23, 2016
9:00 am
For parishioners
11:00 am
Za † Marzenkę Wojciechowski – Od Heleny Oberc
Za † Józefa Mańka i za zmarłych z rodzin Mańka i
Zamarlik

