XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 10 WRZEŚNIA 2017
ŚWIĘTO PARAFIALNE NARODZENIA NMP
Refren Psalmu:
Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim
Rozważania Niedzielne

Święto Narodzenia NMP
Odpust Parafialny

Biorąc Maryję, bierzesz Jezusa
Nie bój się wziąć do siebie Maryi - tak mówi anioł do
Józefa, ale tak też mówi dzisiaj Bóg do każdego z
nas... I dlatego rodzi się pytanie. Dlaczego
mielibyśmy się bać Maryi, przecież z nią związane
są nasze najlepsze doświadczenia, uczucia,
emocje, przecież nikt się nie boi wziąć do siebie
mamy, kobiety, która na pewno nie może nam
uczynić krzywdy. A jednak anioł mówi: Nie bój się
wziąć Maryi. Co jest w domyśle? Myśl, że biorąc do
siebie Maryję, biorę także Jezusa i ta decyzja jest
już decyzją bardzo poważną. Jest decyzją
brzemienną w skutkach. I warto to sobie
uzmysłowić. Tam, gdzie idzie Maryja, tam idzie
Jezus. I On będzie chciał czynić cuda, będzie chciał
wywrócić nasze życie do góry nogami, ale jeśli się
nie zawahamy, jeśli się nie wystraszymy, to ta
rewolucja, której dokona Jezus, odmieni nasze
życie tak, że stanie się ono po prostu dobre i
piękne.
Panie, otwórz mnie na działanie Twojej łaski, abym
tak jak Maryja i Józef potrafił zawierzyć Ci pomimo
lęku i niepewności. Niech przesłanie Twojej
Ewangelii stale ujawnia się w moim życiu.

Your gift to God and our Parish
September 3, 2017
Sunday Offerings:
Renovation Fund:

$ 1, 065
$ 1, 330

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

W ciągu roku liturgicznego każda parafia przynajmniej
raz przeżywa uroczystość odpustową. W tym dniu w
sposób szczególny czci się patrona parafii, czyli w
naszym przypadku, Najświętszą Maryję Pannę. Msza
Św. odpustowa jest centralnym wydarzeniem w parafii,
której towarzyszy modlitwa dziękczynno-błagalna w
intencji wszystkich parafian i praktyka udzielania
odpustu,
Dla uzyskania odpustu wymagane są zwykłe warunki,
czyli stan łaski uświęcającej, odmówienie modlitwy Ojcze
nasz i Wierzę w Boga oraz modlitwy w intencjach Ojca
Świętego. Odpust parafialny, czyli święto patronalne
kościoła parafialnego jest przede wszystkim świętem
wspólnoty wiernych tworzącej daną parafię. To
szczególny czas łaski i Bożego miłosierdzia. To dzień, w
którym każdy wierzący ma okazję doświadczyć w
sposób bardzo konkretny łaski Bożej miłości,
wyrażającej się w darze odpustu.

Ogłoszenia
14
września,
w
czwartek,
przypada
Święto
Podwyższenia Krzyża Świętego. O godzinie 7:00 pm
zostanie odprawiona Msza Św. w nadzwyczajnym rycie
rzymskim (w języku łacińskim). Serdecznie zapraszamy!
❖
Serdecznie witamy wszystkich naszych parafian
powracających z letniego wypoczynku. Wraz z Świętem
Patronalnym, rozpoczynamy kolejny etap pracy
duszpasterkiej i duchowy wysiłek oraz troskę o nasze
wieczne zbawienie.
❖
Rodziców prosimy o zapisywanie swoich dzieci na
katechezę przygotuwojącą je do I Komunii Św. i
Sakramentu Pokuty.

23rd SUNDAY IN ORDINARY TIME, SEPTEMBER 10, 2017
NATIVITY OF THE BLESSED VIRGIN MARY (PARISH FEAST)
Psalm Refrain:
With delight I rejoice in the Lord
Reflection .....

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

The Church has celebrated Mary's birth since at
least the sixth century. A September birth was chosen
because the Eastern Church begins its Church year with
September. The September 8 date helped determine the
date for the feast of the Immaculate Conception on
December 8 (nine months earlier). Scripture does not give
an account of Mary's birth. However, the apocryphal
Protoevangelium of James fills in the gap. This work has no
historical value, but it does reflect the development of
Christian piety. According to this account, Anna and
Joachim are infertile but pray for a child. They receive the
promise of a child that will advance God's plan of salvation
for the world. Such a story (like many biblical counterparts)
stresses the special presence of God in Mary's life from the
beginning.
St. Augustine connects Mary's birth with Jesus'
saving work. He tells the earth to rejoice and shine forth in
the light of her birth. "She is the flower of the field from
whom bloomed the precious lily of the valley. Through her
birth the nature inherited from our first parents is changed."
The opening prayer at Mass speaks of the birth of Mary's
Son as the dawn of our salvation and asks for an increase of
peace.
We can see every human birth as a call for new
hope in the world. The love of two human beings has joined
with God in his creative work. The loving parents have
shown hope in a world filled with travail. The new child has
the potential to be a channel of God's love and peace to the
world. This is all true in a magnificent way in Mary. If Jesus
is the perfect expression of God's love, Mary is the
foreshadowing of that love. If Jesus has brought the fullness
of salvation, Mary is its dawning. Birthday celebrations bring
happiness to the celebrant as well as to family and friends.
Next to the birth of Jesus, Mary's birth offers the greatest
possible happiness to the world. Each time we celebrate her
birth we can confidently hope for an increase of peace in our
hearts and in the world at large.

Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc wrzesień:
„Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo
Boże i opiekę Matki Bożej dla naszej parafii”
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Sistine Chapel Choir Concert
For the first time in its history, the Sistine Chapel Choir
(commonly known as the Pope’s Choir) will visit Canada. The
first stop of the Canadian tour will take place on Tuesday,
September 26, 2017 at 7:30 p.m. at St. Michael’s Cathedral
Basilica. This internationally renowned group of 30 boys and 22
men sing for the Holy Father’s celebrations at the Vatican and
tour the world to share the gift of sacred music. The Sistine
Chapel Choir is considered one of the most prominent and
oldest choirs in the world, dating back to the 7th century. A
limited number of free general admission tickets (maximum 2
per
person)
will
be
made
available
online
at:
http://bit.ly/sistineTO beginning Monday, September 11, 2017 at
10 a.m. The concert will also feature a performance by the
students of St. Michael’s Choir School, one of only six choir
schools in the world affiliated with the Pontifical Institute of
Sacred Music in Rome.
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Sunday, September 10, 2017
9:00 am
For † Vitaliano Marino – From daughter Antonella
11:00 am
O Boże błogosławieństwo dla Marii Gulbińskiej i rodziny –
Od S.Z. Antkowkich
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Danusi i Marka w 25
rocznicę ślubu – Od rodziny
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Ireny
Duklas z okazji 90 rocznicy urodzin – Od synów z rodziną
Za † Stanisława Kuraś w 11 rocznicę śmierci – Od żony z
rodziną
Za † rodziców Stanisławę i Stanisława Łagut w rocznicę
śmierci oraz za † brata Mariusza – Od Elżbiety z rodziną
Za † Józefa Dłużeń i zmarłych z tej rodziny – Od Agnieszki z
rodziną
Za † Seweryna Borowskiego
Wednesday, September 13, 2017
7:00 pm
Za † Krystynę Manowiec – Od przyjaciół
O znalezienie prazy dla Pawła – Od ojca
Thursday, September 14, 2017 (Latin)
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Wandy Janulewicz –
Od rodziny Antkowskich
Friday, September 15, 2017
7:00 pm
O potrzebne łaski dla Ojca Stanisława Bijaka
Saturday, September 6, 2017 (Latin)
9:00 am
W intencji wnuków z rodziny Moniuszko, z prośbą o Boże
błogosławieństwo na początek roku szkolnego i
akademickiego
Sunday, September 17, 2017
9:00 am
For all parishioners
11:00 am
O łaskę zdrowia dla brata Andrzeja Andrzejewskiego – Od
siostry
Za † Jana i Elżbietę i braci Jana i Eugeniusza
Za † Tadeusza Dąbrowskiego w rocznicę śmierci – Od córki
z rodziną
Za † Apolonię Głowacką i wszystkich zmarłych – Od rodziny
Za † Eugeniusza Dec – Od żony Barbary

