XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 9 PAŹDZIERNIKA 2016
Refren Psalmu:
Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie

Rozważania Niedzielne

Dziękujmy Bogu
Uzdrowienie dziesięciu trędowatych pokazuje, jak
wielkich rzeczy dokonuje Bóg w życiu człowieka,
jeżeli
jest
się
posłusznym
Jego
słowu.
Zdumiewające jest, że odkrywa to jedynie
Samarytanin, który poznał, że jest uzdrowiony i
wrócił do Jezusa, aby Mu dziękować. Usłyszał
wtedy znamienne słowa: Wstań, idź! Twoja wiara
cię uzdrowiła. Wiara rzeczywiście ocala i zbawia
człowieka, ponieważ daje udział w życiu Boga.
Uzdrowiony Samarytanin otrzymał ten dar. Dlatego
ze spokojem odszedł, bo wiedział, że został w pełni
oczyszczony i zbawiony. My też powinniśmy
wyrażać wdzięczności za Boży dar zbawienia w
Jezusie. Posłuszeństwo słowu Bożemu jest również
naszą drogą do uzdrowienia, a przede wszystkim
do zbawienia.
Panie, Twoje słowo przynosi uzdrowienie i
oczyszczenie ciała i duszy. Pełen wdzięczności
przychodzę do Ciebie, aby dziękować za zbawczą
moc, jakiej doświadczam w sakramentach.

Your gift to God and our Parish
October 2, 2016
Sunday Offerings:
Renovation Fund:

$ 1, 325
$ 2, 290

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

Wielka Pokuta - za grzechy moje i całego
narodu
„Wielka Pokuta” – pod takim hasłem 15
października br. na Jasnej Górze odbędzie się
modlitwa przebłagalna za grzechy całego
Narodu Polskiego. Polacy różnych stanów i w
różnym wieku u stóp Królowej Polski spotkają
się, by wyprosić dla Polski przebaczenie i
uzdrowienie oraz zburzyć mury zła i grzechu
budowane w naszej Ojczyźnie przez wieki i
pokolenia
Dzisiaj, kiedy jesteśmy świadkami największego
grzechu odwrócenia się i odejścia od Boga na
całym świecie, ale również w naszym Ojczyźnie,
musimy stanąć do walki duchowej w przebłagalnouwalniającej modlitwie. Modlitwie tak potężnej, jak
Trąby Jerycha. Chcemy to zrobić na Jasnej Górze,
przy boku Tej, która zawsze nas broniła i zada
ostateczny cios szatanowi; chcemy zburzyć mury
zła i grzechu, budowane w naszej ojczyźnie przez
wieki i pokolenia – tłumaczy sens Wielkiej Pokuty
ks. Piotr Glas i dodaje - Pokuta i przebłaganie są
nieodzownym warunkiem, aby otrzymać Boże
Miłosierdzie.
Data wydarzenia została wybrana nieprzypadkowo.
Obchodzimy bowiem jeszcze Jubileuszowy Rok
Miłosierdzia; 1050 rocznicę Chrztu Polski; a 15
października to wigilia wyboru Jana Pawła II, a
także Dzień Dziecka Utraconego.
„W sakramencie pokuty i pojednania człowiek może
doświadczyć
pełnego
miłosierdzia,
przebaczającego spojrzenia Boga, który w Jezusie
Chrystusie przyjmuje na siebie grzech i płynącą z
niego śmierć, aby przywrócić człowiekowi życie" –
stwierdził przewodniczący Konferencji Episkopatu
Polski, ks. abp Stanisław Gądecki.

Ogłoszenie
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).

28th SUNDAY IN ORDINARY TIME, OCTOBER 9, 2016
Psalm Refrain:
The Lord has revealed his victory in the sight of the nations
INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

Reflection .....
Today we hear about how Jesus,
continuing on his journey to Jerusalem, heals 10
lepers. This story is a lesson about faith and
reminds us that faith is sometimes found in unlikely
places. Ten people afflicted with leprosy cry out to
Jesus. Struck with pity, Jesus heals all 10.
However, only one is described as glorifying God
and returning to thank Jesus. The one who returns
is a Samaritan, a foreigner. In the Jewish circles in
which Jesus lived, Samaritans were looked down
upon because of the differences between the two
communities in their observance of Judaism. It is
significant, therefore, that Jesus commends the
Samaritan for his faith, which has been his
salvation. Throughout Luke's Gospel, faith is found
in surprising places.
Another lesson for us in this Gospel has to
do with salvation. All 10 of the lepers were given
the gift of healing, but in his gratitude to God for
this gift, the Samaritan found salvation. Our
salvation is found in recognizing the gifts we have
been given and knowing to whom we must offer
our thanks.
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 październik:

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




















May you and your families enjoy God’s bounty
and love this Thanksgiving.






Sunday, October 9, 2016
9:00 am
Thanksgiving and request for God’s further blessings for
Michael – from Grandparents
11:00 am
Z podziękowaniem Bogu za wszelkie łaski z prośbą o dalsze
błogosławieństwo – intencja własna
Za † Lucjana Sanigórskiego
O opiekę Bożą dla Krystyny Furgali i szczęśliwą podróż do
Kanady dla wnuczki Joanny oraz o opiekę Bożą dla rodziny w
Polsce
Monday, October 10, 2016
8:30 am Nabożeństwo Różańcowe
9:00 am
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Boskiej dla Ani
Kowalskiej w 3 rocznicę urodzin – Od rodziny
Tuesday, October 11, 2016
7:00 pm
O łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże dla Alicji i jej ojca
Mariana
Wednesday, October 12, 2016
7:00 pm
O Boże błogosławieństwo dla Halinki Bałdyga w rocznicę
urodzin – Od przyjaciół
W intencji zdrowia dla 5-letniego Luka Bolli – Od dziadka
Francesco
Thursday, October 13, 2016
7:00 pm
Za † Ryszarda Nowackiego
Friday, October 14, 2016
7:00 pm
Za † Helenę Marię
Saturday, October 15, 2016 (Latin)
9:00 am - Wolna
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

