XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA, 30 PAŹDZIERNIKA 2016
Refren Psalmu:
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

Rozważania Niedzielne

Dar zbawienia
Bogaty Zacheusz chciał zobaczyć Jezusa, ale to On
pierwszy ujrzał niskiego zwierzchnika celników. Bóg
w Chrystusie otworzył na niego swoje oczy, aby ten
człowiek mógł przejrzeć. Dzięki temu Zacheusz
ujrzał Miłośnika życia. To sprawiło, że szybko
opuścił swoją wygodną kryjówkę, w której się
schował jak Adam po pierwszym grzechu.
Prawdziwie przejrzał, co sprawiło, że postanowił
zerwać z dotychczasowym grzesznym życiem. Nic
więc dziwnego, że zbawienie stało się udziałem
tego domu. Właśnie po to Bóg posłał swego Syna.
Jezus tę misję wypełnił. Jego przyjście było
ustawicznym
poszukaniem
grzeszników
i
obdarowaniem ich zbawieniem. Jeżeli i my
przejrzymy, to zbawienie stanie się także naszym
udziałem. I to dziś!
Chryste, spoglądasz na mnie z miłością, nawet
wtedy gdy bojaźliwie ukrywam się przed Tobą.
Obym w Twym spojrzeniu już dziś odczytał Bożą
miłość i ofiarowany mi dar zbawienia.

Your gift to God and our Parish
October 23, 2016
Sunday Offerings:
Evengelization of Nations:

$ 1, 457
$ 765

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

Uroczystość Wszystkich Świętych
Uroczystość ta jak każda inna w Kościele, ma
charakter bardzo radosny. Wspominamy bowiem dzisiaj
wszystkich tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w
swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęście
przebywania z Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie
tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli tych
beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich
wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i
przebywają w niebie. Widzi w nich swoich orędowników
u Boga i przykłady do naśladowania. Wstawiennictwa
Wszystkich Świętych wzywa się w szczególnie ważnych
wydarzeniach życia Kościoła. Śpiewa się wówczas
Litanię do Wszystkich Świętych, która należy do
najstarszych litanijnych modlitw Kościoła i jako jedyna
występuje w księgach liturgicznych (w liturgii Wigilii
Paschalnej; ponadto także w obrzędzie poświęcenia
kościoła i ołtarza oraz w obrzędzie święceń).
Większego znaczenia uroczystość Wszystkich
Świętych nabrała za czasów papieża Bonifacego IV (+
615), który zamienił pogańską świątynię, Panteon, na
kościół Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich
Męczenników, a w 935 r. papież Jan XI rozszerzył ją na
cały Kościół. W ten sposób lokalne święto Rzymu i
niektórych Kościołów stało się świętem Kościoła
powszechnego.
Od południa dnia Wszystkich Świętych i przez cały
Dzień Zaduszny w kościołach i kaplicach publicznych
można uzyskać odpust zupełny, ale tylko jeden raz.
Warunki zyskania odpustu są następujące:
1) pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy,
2) odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga",
3) dowolna modlitwa w intencjach Ojca św.,
4) Spowiedź i Komunia św.
W dniach 1-8 listopada można także pozyskać odpust
zupełny za nawiedzenie cmentarza pod wyżej
wymienionymi warunkami. W pozostałe dni roku za
nawiedzenie cmentarza pozyskuje się odpust cząstkowy.

Ogłoszenie
W okresie wakacyjnym wielu naszych parafian spędza czas
letniego wypoczynku w Polsce, bądź też w swoich letniskowych
domkach poza miastem. Dla tych osób, które 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 Pre-Authorized 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.

31st SUNDAY IN ORDINARY TIME, OCTOBER 30, 2016
Psalm Refrain:
I will bless your name forever, my King and my God
Reflection .....
In Jesus' day, tax collectors were not
popular people. They were collaborators with the
Romans and were despised by many Jewish
people. The tax system allowed them to charge
more than what was required so that they could
make a profit for themselves. Thus, they were
considered sinners by their countrymen. Observers
in the crowd that day grumble because Jesus
dines with a sinner. Throughout Scripture, Jesus'
choice of dinner companions set him apart from
other observant Jews of his time. In first century
Jewish culture, to dine together was to show a
bond of fellowship and peace among those at the
table. Observant Jews did not generally dine with
foreigners and sinners. Yet, Jesus chooses to
honor the tax collector, Zacchaeus, by staying at
his house.
Even before Jesus comes to his home,
Zacchaeus shows himself to be someone in search
of salvation. Zacchaeus, described as short in
stature, climbs a tree in order to see Jesus. We
know from Luke's description that Zacchaeus was
no ordinary tax collector; he was, in fact, the chief
tax collector and a person of some wealth. In his
search for salvation, he humbled himself by
making a spectacle of himself by climbing a tree.
Jesus recognizes the faith of this tax
collector exhibited in his search for salvation and
calls him down from the tree. In the hospitality he
extends to Jesus and in his conversion of heart,
Zacchaeus is raised up by Jesus as a model of
salvation.
Thank you for all you do in support of St. Mary’s
Polish Parish. The work of our parish is made
possible through the giving hearts of parishioners like
you. Next week, a staff member from the
Development Office of the Archdiocese will visit to tell
you more about the Pre-Authorized Giving (PAG)
program which we will launch next week. PAG allows
you to support your parish when you are away—a
benefit to the church, since expenses continue all
year long.
If you are ready to join the program, you may bring a
void cheque so you can sign up. For more
information, please call our parish office.

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

„Za zmarłych członków Żywego Rózańca”
























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
Monday, October 31, 2016
7:00 pm
Za † Jana i Janinę, Czesława i Stanisława – Od Anny
Tuesday, November 1, 2016
7:00 pm
Za † Seweryna Borowskiego, † Apolonię i Michała Kukułę,
† Romana Borowskiego, Stanisławę i Antoniego
Zmysłowskich, Helenę i Henryka Dziekońskich
Wednesday, November 2, 2016
7:00 pm
Za † Marka i Kosmę Suchowskich oraz Henryka i Stefanię
Paszkiewiczów
Friday, November 4, 2016
7:00 pm
Za zmarłych wspomnianych w „Wypominkach”
Za † rodziców Kolimaga i Bałdyga – Od rodziny Bałdyga
Saturday, November 5, 2016
9:00 am
O Boże błogosławieństwo dla Zofii i Jana Chomickich w 28
rocznicę ślubu
Za † członków Żywego Rózańca
Sunday, November 6, 2016
9:00 am
For the repose of the soul of Barbara Jedwabski – from
Daughter
11:00 am
Za † Mirosława Czerwonkę
Za † Marzenkę i Olenkę Wojciechowski – Od Pana Jana
Tkaczyk
Za † Edwarda i Stanisława Szabla i Helenę Palka – Od
Janiny Szabla i całej rodziny
Za zmarłych wspomnianych w „Wypominkach”

