XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 7 LISTOPADA 2016
Refren Psalmu:
Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga

Rozważania Niedzielne

Nowenna przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia
Jezusa za Króla i Pana

Wiara w życie wieczne
Uczeń Chrystusa żyje dla życia po tym życiu, a nie
tylko dla tych krótkich dni w doczesności. Jednak
przyznanie się do Niego i pójście za Nim bardzo
często wymaga niezwykle radykalnej postawy
wobec tego świata. Dobrze wiemy, że nie zawsze
jest łatwo postawić Chrystusa na pierwszym
miejscu w codziennym życiu. Jeśli jednak tak
uczynimy, w przeciwieństwie do saduceuszów i tych
wszystkich, którzy także dziś nie Mają wiary, to - jak
zapewnia nas w Jezus - będziemy uznani za
godnych osiągnięcia wieczności i powstania z
martwych, a prawda wyrażona słowami: Gdy
zmartwychwstanę, będę widział Boga, stanie się
naszym udziałem. Bez tej wiary i nadziei życie
chrześcijanina byłoby wielkim nonsensem i
przegraną.
Panie, największym naszym błędem jest brak wiary
w życie wieczne, ponieważ w ten sposób
pozbawiamy się udziału w Twojej radości, która nie
ma końca. Wierzę więc, bo chcę żyć.

Your gift to God and our Parish
October 30, 2016
Sunday Offerings:

$ 1, 745

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

W czwartek 10 listopada rozpocznie się Nowenna
przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa
za Króla i Pana. W czwartek 10 listopada rozpocznie się
Nowenna przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa
Chrystusa za Króla i Pana. Akt zostanie uroczyście
wypowiedziany 19 listopada br., w wigilię uroczystości
Chrystusa Króla Wszechświata, w Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, a
następnego dnia we wszystkich polskich parafiach.
Pierwszego dnia nowenny wierni będą modlić się o
uznanie Panowania Jezusa Chrystusa Króla i poddanie
się Jego Prawu, w kolejnych dniach będą dziękować za
1050-lecie Chrztu Polski, za Boże miłosierdzie oraz za
matczyną opiekę Maryi Królowej Polski. Piąty dzień
nowenny będzie przebłaganiem za narodowe grzechy,
szósty modlitwą o wyrzeczenie się złego ducha i
wszystkich jego spraw. W siódmym dniu nowenny wierni
przyrzekną, że będą pełnić wolę Jezusa Chrystusa
Króla, natomiast w ósmym, że będą budować Królestwo
Jezusa Chrystusa Króla w naszym Narodzie. Ostatni
dzień nowenny będzie podsumowaniem kolejnych dni
modlitwy, a jego tematem będą słowa: „Chrystus Królem
w całym Narodzie i Ojczyźnie”. Pobierz tekst Nowenny
wraz z tekstem Jubileuszowego Aktu i komentarzem
teologicznym
na
www.stmarypolishchurch.ca
(“Aktualności parafialne”):
http://stmarypolishchurch.ca/pl_PL/parish_news/
Ogłoszenie
“Koło Przyjaciół Św. Jana Pawła II informuje, że do
października 2016 r., na Fundusz Remontowy kościoła
przekazano: $4601. Poszukujemy nowe osoby do
pomocy. Kontakt z Anrzejem: 416-516-1249. Serdeczne
„Bóg zapłać” wszystkim, przyczyniającym się do rozwoju
naszej Parafii i popierającym nasze działania.

32nd SUNDAY IN ORDINARY TIME, NOVEMBER 6, 2016
Psalm Refrain:
I shall be satisfied, Lord, when I awake and behold your likeness.
Reflection .....
In today's Gospel, we hear about an encounter
between Jesus and some Sadducees. The Sadducees
were literal interpreters of the written Law of Moses,
which means that they were in disagreement with the
position of the Pharisees, who offered an oral
interpretation of the Law of Moses.
The Sadducees are described in this Gospel as
opponents to the belief in resurrection. In the dialogue
presented here, we see an example of the means of
disputation that was common in first century Judaism.
The Sadducees use the example of Levirate marriage,
found in the Law of Moses, to disprove belief in the
resurrection. According to Deuteronomy 25:5-10, if a
man died without producing an heir, the man's brother
should marry his wife and the offspring of this union
would inherit the property and carry on the name of the
man who had died. The Sadducees use this as an
example to challenge belief in the resurrection.
Jesus argues from the same written Law of
Moses to show that there is resurrection. Using the texts
from the Book of Exodus (Chapter 3) that describe
Moses' encounter with God in the burning bush, Jesus
shows that God is the God of the living, not the dead.
Here Jesus uses the same method and texts of the
Sadducees to counter them. As the Gospel text
suggests, he beat them at their own game!
More importantly, in this discourse Jesus shows
the limits of our imaginations when it comes to eternal
life. The Sadducees argued against resurrection
because of the limits of earthly existence. They did not
imagine another possibility for existence and
relationship with God. Jesus proposes that the
possibilities of resurrected life are beyond our
imaginations. Jesus' conclusion suggests something
else as well: To spend time worrying about resurrected
life is to miss the point. The point is eternal relationship
with God is possible, for God is the God of the living,
“. . . for to him all are alive.”
Starting today, our parishioners will have the option to give
their offertory via the Pre-Authorized Giving (PAG) program.
With PAG, your offering is deducted automatically by direct
debit from your bank account; no need to search for your
cheque book or stop by a cash machine on the way to church.
PAG allows you to support your parish when you are away—a
benefit to the church, since expenses continue all year long.
Most importantly, you are in control. You can increase or
decrease your amount or withdraw from the PAG plan simply
by dropping a signed note in the collection basket or at the
Parish Office. Enclosed in the parish bulletin is a registration
form. If you want to sign up for the program, simply fill in the
form, attach a void cheque and submit it to the Parish Office or
place these in an envelope for the collection basket. Should
you have questions, please call our parish office.

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

„Za zmarłych 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 † Kunegundę i Franciszka Łabuzińskich – Od córki z
rodziną
Xa zmarłych z rodziny Krawczyków i Byczkowskich – Od
Heleny i Czesława Krawczyk
Za zmarłych wspomnianych w „Wypominkach”
Wednesday, November 9, 2016
7:00 pm
Za † Czesławę Rogulską w 10 rocznicę śmierci – od córki
Danuty wraz z mężem Andrzejem
Friday, November 11, 2016
7:00 pm
Za † Marię Machnicką w 6 rocznicę śmierci – Od córek
Za † Kolimaga i Bałdyga – Od rodziny Bałdyga
Saturday, November 12, 2016 (Latin)
9:00 am
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Tomasza
Sunday, November 13, 2016
9:00 am
For the repose of the souls of Myra and Ron Maynard –
from the Antkowski family
11:00 am
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Alicji i
Czarka w 6 rocznicę ich ślubu oraz o szczęśliwą operację
dla Alicji
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Weoniki
– Od rodziny
Next Sunday, there will be a special collection for the
Shepherds’ Trust. This supports the needs of the retired
diocesan clergy. Please give generously.

