XXI NIEDZIELA ZWYKŁA, 27 SIERPNIA 2017
Refren Psalmu:
Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki
Rozważania Niedzielne

Ryzykowne pytanie
Jezus odważył się zadać uczniom bardzo
ryzykowne pytanie. Pytanie, po którym mógł stracić
do nich zaufanie. Tymczasem oni odpowiadają źle,
ale swoją odpowiedzią pokazują Jezusowi jedną
ważną rzecz, że wytrwale szukają prawdy o Nim, że
zastanawiali się bardzo głęboko, kim On jest, że to
pytanie nurtowało ich już wcześniej i już wcześniej
próbowali sobie na nie odpowiedzieć. I to jest chyba
najważniejsze dla Jezusa. Jezus nie dziwi się, że
się pomylili, mają do tego prawo. Dlaczego mają
prawo do pomyłek? Bo szukają i to zadawala
Jezusa. Dla Jezusa poszukiwanie prawdy jest
powodem do dumy. Szukajmy codziennie
odpowiedzi na pytanie k im jest dla mnie Jezus. To
najważniejsze pytanie życia.
Jezu, pragnę poznawać Cię coraz bardziej, bo w
Twoim człowieczeństwie będę umiał rozpoznać
prawdę, piękno i dobro ukryte we mnie i w każdym
innym człowieku, a to napełni moje serce
błogosławieństwem!

Your gift to God and our Parish
August 20, 2017
Sunday Offerings:

$ 1, 155

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

Ogłoszenia / Announcements
21 sierpnia pożegnaliśmy Mszą Św. żałobną ś+p
Eugeniusza Dec, dobroczyńcy naszej parafii, jak
również gościnnego członka chóru parafialnego.
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!
❖
20 sierpnia 2017 zmarł s+p ks. Eugeniusz Bugała.
Ks. Eugeniusz był częstym gościem naszej parafii i
wielokrotnie pełnił u nas duszpasterską posługę.
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!
❖
Introducing Merrymakers, a dynamic
afternoon program for 3-5 year-olds
Mary, Mother of God School is now registering
children for 2½ hours of enriched programming on
Monday and Thursday afternoons, 1:00-3:30 pm.
Join us for songs, stories, poems, nursery rhymes,
instruments, games, classical music, mime, drama,
and lots of play. For more information, call the
school office at 416-531-7897. Come and make
merry with us!
❖
Masculinity & Femininity (Theology of the Body)
FREE EVENT @ Pauline Books & Media--Toronto!
Sat Sep 16th 10:00am - 5:00pm
Daughters of St. Paul
3022 Dufferin Street Toronto, ON
416-781-9131
What is gender? How many genders are there? What is
masculinity and femininity: culture conditioning and
stereotypes? Or is it something real, undeniable and
scientific? What does the Bible say about what it means
to be a man or a woman? What does "wives be
submissive to your husbands" mean? What is "the
feminine genius"? The "masculine genius"? How can we
put our gifts, strengths and weaknesses together in
society and in the Church? Does the Church oppress
women? What are some false ideas about what it means
to be a man in today's world? How can men help women
be better women of God? How can women help men be
better men of God?
For more info: www.tinyurl.com/MFgenius

21st SUNDAY IN ORDINARY TIME, AUGUST 27, 2017
Psalm Refrain:
Your steadfast love, O Lord, endures forever.
Do not forsake the work of your hands.
INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

Reflection .....
It is important to read today’s Gospel and
next week’s Gospel as two parts of a single story.
These readings are a turning point in Matthew’s
Gospel. This week we hear Jesus name Simon
Peter as the rock upon which he will build his
Church. Next week we will hear Jesus call this
same Simon Peter "Satan" when he reacts
negatively to Jesus’ prediction about his passion
and death.
In today’s Gospel, Jesus asks his disciples
what people are saying about his identity. The
disciples indicate that most people believe that
Jesus is a prophet of Israel. Then Jesus asks his
disciples who they believe that he is. Simon Peter
answers, identifying Jesus as the Messiah, the Son
of God.
Jesus commends Simon Peter for this
profession of faith, indicating that this insight has
come from God. Because of Simon Peter’s
response, Jesus calls him the "rock" upon which
Jesus will build the Church. This is a word play on
the name Peter, which is the Greek word for "rock."
Peter is then given special authority by Jesus, a
symbolic key to the Kingdom of Heaven. Peter will
play an important role in the early Christian
community as a spokesperson and a leader.
In today’s Gospel, Peter’s recognition of
Jesus’ identity is credited to a revelation by God.
This will contrast sharply with Jesus’ rebuke of
Peter in next week’s Gospel. When Peter rejects
Jesus’ prediction of his passion and death, Peter is
said to no longer be thinking as God does but as
humans do.
The use of the term church in today’s
Gospel is one of only three such occurrences in
Matthew’s Gospel. Peter in this Gospel is being
credited as the foundation for the Church, a
privilege granted to him because of his recognition
of Jesus’ identity. The Church continues to be
grounded in the faith that Jesus Christ is Lord.

Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc sierpień:

„Za † członków Rodziny Żywego Różańca”
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Sunday, August 27, 2017
9:00 am
For Anthony, Joseph Dang, Joseph Tu, Joseph Calvin
and Theresa for many graces in the coming school year
11:00 am
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla
Ewy, Grzegorza, Pawła i Mateusza – Od Ireny
Za † Rajmunda Juchniewicz – Od rodziny
Za † Michalinę Bańko w 5 rocznicę śmierci – Od córki z
rodziną
Za † Franciszkę, Romana i Józefa Horodejczuk – Od
rodziny
Wednesday, August 30, 2017
7:00 pm
O Boże miłosierdzie dla Ojca Stanisława Bijaka
O zdrowie i Boże łaski dla ks. Kazimierza i ks. Jana – Od
Jadwigi z rodziną
Friday, September 1, 2017
7:00 pm
O potrzebne łaski dla Ojca Stanisława Bijaka
O łaski Boże dla Karoliny i Konstantego na nowy rok
szkolny
Saturday, September 2, 2017
9:00 am
Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i
opiekę Matki Bożej dla naszej parafii – Od Rodziny
Żywego Różańca
Sunday, September 3, 2017
9:00 am
For all parishioners
11:00 am
Za † Janinę Marczak w 2 rocznicę śmierci – Od córek
Ireny i Ewy
Za † Stefanię i Henryka Paszkiewiczów
Za † Tadeusza Supińskiego – Od wdzięcznej rodziny
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza
sobota miesiąca. Nabożeństwa odpowiednio:
W piątek po Mszy Św. o godz 7:00 pm i w sobotę po
Mszy Św. o godzinie 9:00 rano. Adoracja Najświętszego
Sakramentu w sobotę do godziny 6:00 wieczorem.

