XXX NIEDZIELA ZWYKŁA, 23 PAŹDZIERNIKA 2016
Refren Psalmu:
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał

Rozważania Niedzielne

Lekcja pokory
Faryzeusz nie rozmawia z Bogiem, lecz z samym
sobą. Nie jest więc to modlitwa. To jedynie katalog
własnych zalet, apoteoza własnej doskonałości. Bez
wątpienia dziesięciny, posty i przykazania stanowiły
wielkie dobro w jego życiu. Zostały one jednak w
sposób niewłaściwy przewartościowane, stając się
punktem odniesienia wobec innych ludzi. To
świadczy o wielkiej pysze faryzeusza, wynoszącej
go nie tylko ponad innych ludzi, ale również ponad
samego Boga. Jego postawa świadczy, że On jest
mu niepotrzebny. Do doskonałości może dojść sam,
bez łaski Bożej. Postawa celnika była zgoła inna,
jak i inne było jego życie. Będąc świadomy swoich
słabości, prosił o miłosierdzie, dzięki czemu odszedł
usprawiedliwiony.
Chryste, dziękuję Ci za tę wielką lekcję pokory. Jest
we mnie wiele z faryzeusza, który jest dumny z
własnej doskonałości. Pragnę jednak stanąć przed
Tobą jak celnik, prosząc o litość.

Niedziela Misyjna
Dzisiaj już po raz 90 Kościół katolicki obchodzi
Światową Niedzielę Misyjną. Z tej okazji we
wszystkich świątyniach tradycyjnie są zbierane
pieniądze na pomoc dla ok. 1200 najbiedniejszych
diecezji
na
świecie.
Pomysłodawcą
tego
przedsięwzięcia był w 1926 Pius XI, wyznaczając
na ten dzień przedostatnią niedzielę października.
Jest to największa akcja solidarności na świecie.
Zbiórka w Niedzielę Misyjną umożliwia pracę
duszpasterską i socjalną Kościoła na tych terenach
oraz pomaga wcielać w życie różne projekty
społeczne jak budowa kościołów, ośrodków zdrowia
czy kształcenie seminarzystów i katechistów.
Niedziela ta ma również na celu zwrócenie uwagi
wszystkich katolików na to, że Kościół jest
wspólnotą światową. Dzięki zbiórkom pieniężnych z
całego świata, młode Kościoły lokalne mogły się
rozwinąć i owocnie funkcjonować.
Warto wiedzieć że na terytoriach misyjnych
pracuje: 32 435 kapłanów diecezjalnych, 11 242
kapłanów zakonnych, 8374 braci zakonnych i 62
524 sióstr zakonnych.

Ogłoszenie

Your gift to God and our Parish
October 16, 2016
Sunday Offerings:

$ 1, 380

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

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.

30th SUNDAY IN ORDINARY TIME, OCTOBER 23, 2016
Psalm Refrain:
The poor one called and the Lord heard
Reflection .....
The second parable that Jesus tells in Luke
18 addresses attitude in prayer. In contrasting the
prayer of the Pharisee with the prayer of the tax
collector, Jesus teaches his disciples to pray in
humility before God. Jesus again surprises his
listeners by showing the tax collector as the
example of faith, rather than the Pharisee.
Remember that Pharisees were members of a sect
of Judaism active in Jesus' time. They taught an
oral interpretation of the Law of Moses as the basis
for Jewish piety. If anyone would be a model for
prayer, a Pharisee was a likely candidate. In
contrast, Jesus offers the tax collector as a model
for prayer. Tax collectors were collaborators with
the Roman authorities in a system that allowed the
tax collectors to line their own pockets by charging
in excess of the defined taxes. Yet, in this parable,
Jesus offers the humility of the tax collector as a
model for the prayer of a disciple. The parable
reminds us that when we pray, we must remember
our need for God in our lives. If we are too full of
ourselves, there is too little room for God's grace to
work in us.
Our parish will offer beginning Oct 15 the option to give
your offertory through Pre-Authorized Giving (PAG)
program. PAG allows parishioners to make their regular
Sunday offering using the “direct debit” system. It is a
giving option that is made available to provide
convenience and ease of use for our parishioners.
When you opt for PAG, your regular Sunday offering is
only withdrawn from your account once a month and
deposited into the parish account. PAG is widely used in
other parishes, and we want to make PAG available to
those who would like to take advantage of it. For more
information, please call our parish office.
Come and See Weekend – Friday, Nov. 4 to Sunday,
Nov. 6, 2016 at St. Augustine’s Seminary. Inviting single
Catholic men 18 years and older, to cultivate a deeper
prayer life and relationship with Jesus Christ; leading to
a better discernment of God’s call for their lives. Time for
prayer, reflection and information on the process of
becoming one of Christ’s disciples as a Catholic priest.
Please contact (the Parish Priest ) or the Office of
Vocations
at:
416
968
0997;
email
:
vocations@archtoronto.org

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

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


















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
O Boże błogosławieństwo dla Teresy Czaplewskiej
Monday, October 24, 2016
7:00 pm
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Brandona z okazji urodzin
Tuesday, October 25, 2016
7:00 pm
Za † rodziców Jana i Marię Krus
Wednesday, October 26, 2016
7:00 pm
Za † rodziców Helenę i Alfonsa – Od córki
Thursday, October 27, 2016
7:00 pm - Wolna
Friday, October 28, 2016
7:00 pm - Wolna
Saturday, October 29, 2016 (Latin)
9:00 am
W intencji Simon z prośbą o Boże błogosławieństwo i
opiekę Matki Bożej
Sunday, October 30, 2016
9:00 am
For parishioners
11:00 am
Za † Bronisława, Jadwigę i Michała Gulbińskiego –
Od Marii
Za † rodziców Władysławę i Eliasza Bagińskich – Od
dzieci z rodzinami

