XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 17 WRZEŚNIA 2017
Refren Psalmu:
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Rozważania Niedzielne

Jak i my przebaczamy...
Kiedy czytam dzisiejszą Ewangelię, przypomina mi
się fragment dziennika Karoliny Lanckorońskiej,
która w czasie II wojny światowej zwróciła się do
swojego spowiednika z problemem. Nie była w
stanie odmawiać modlitwy Ojcze nasz, ponieważ
znajdują się w niej słowa prośby do Boga o
przebaczenie win, a ona nie była w stanie
przebaczyć
najeźdźcom.
Mądry
spowiednik
powiedział jej, że skoro nie potrafi, to lepiej niech jej
przez jakiś czas nie odmawia. Skoro nasze serce
nie wybacza, to nie możemy wymawiać tych słów.
Dzisiaj
słyszymy,
że
mamy
wybaczać
siedemdziesiąt siedem razy, to znaczy zawsze.
Ewangelia czasami jest bardzo trudna i
wymagająca, bo skoro mamy zawsze przebaczać, a
modląc się o przebaczenie, sami nie przebaczamy,
to tak naprawdę prosimy, aby Bóg nam nie
przebaczył. Sami czynimy się niegodnymi
przebaczenia.
Jezu, proszę Cię, naucz mnie przyjmować Twoje
przebaczenie i z serca przebaczać moim bliźnim.
Naucz mnie także prosić o przebaczenie drugiego
człowieka.

Your gift to God and our Parish
September 10, 2017
Sunday Offerings:
Obiad Odpustowy:

$ 1, 855
$ 825

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

Ogłoszenia / Announcements
Christopher Entertainment Corp. – Imprezy Polskie oraz
Katolickie Radio Rodzina, zapraszają na KONCERTY
ELENI „Tobie Ojcze śpiewam”:
20 PAŹDZIERNIKA 2017 - piątek, godz. 7:00
Polskie Centrum Kultury im. św. Jana Pawła II
21 PAŹDZIERNIKA 2017 – sobota, godz. 5:00 PM
Kościół św. Kazimierza, 156 Roncesvalles Ave. Toronto
Bilety w Centrum oraz w Katolickim Radiu Rodzina.
Tel.: 416.588.0555 www.radiorodzina.com
❖
Radio Rodzina zaprasza Solistów, Duety, Zespoły i
Chóry, w kategorii: dzieci, młodzież i dorośli do
udziału w XXVIII Festiwalu Piosenki Religijnej, który
odbędzie się 25 i 26 listopada 2017 r. w Centrum im.
św. Jana Pawła II w Mississauga. Do konkursu
Festiwalowego należy przygotować dwie piosenki, w tym
jedną związaną z hasłem Festiwalu „Pokój Wam”
J20.19. Zgłoszenia do 1 października 2017 r. prosimy
kierować na adres: Radio Rodzina 183 Roncesvalles
Ave., Toronto, ON M6R 2L5, tel.: 416.588.0555
www.radiorodzina.ca.
❖
Celebrate Your Marriage with a Worldwide Marriage
Encounter Weekend!
Celebrate your love and take a fresh look at your
marriage! Spend a very special weekend together. A
Weekend of discovery…a lifetime of love! Worldwide
Marriage Encounter is a weekend getaway that helps
married couples rediscover themselves as individuals
and as a couple. The Weekend format helps couples
communicate openly and honestly without group sharing,
therapy or marriage counselling. Upcoming Weekend:
October 20-22, 2017 (Queen of Apostles Renewal
Centre, Mississauga). For more information and
application, please go to www.wwme.org or contact:
Gerard & Marge McCauley at gerard.marge@rogers.com
or (905) 792-1925.
❖
Come & See: A Weekend Vocation Discernment
Retreat for young women in Toronto
Fri Sep 29th - Sun Oct 1st. For single women ages 18-33.
Daughters of St. Paul / Pauline Books & Media,
3022 Dufferin St, North York, ON M6B 3T5, Canada
The retreat will include: Daily Mass, Morning and
Evening Prayer, Conferences, Eucharistic Adoration, and
Silent Retreat Day.
Contact: Sr. Helena Raphael srhelenaburns@gmail.com
617-850-5584 www.DaughtersofStPaul.ca

24th SUNDAY IN ORDINARY TIME, SEPTEMBER 17, 2017
Psalm Refrain:
The Lord is merciful and gracious;
slow to anger, and abounding in steadfast love.
INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

Reflection .....

Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc wrzesień:

Today's Gospel reading directly follows last
week's Gospel in which Jesus taught the disciples
how to handle disputes and conflict within the
Christian community. In today's reading Peter asks
Jesus how many times one ought to extend
forgiveness to another. Peter proposes a
reasonable number of times, perhaps seven. Jesus
replies by extending Peter's proposal by an
enormous amount; not just seven times should one
forgive, but 77 times. The parable of the unforgiving
servant is Jesus' elaboration of his initial reply to
Peter. Through the parable we come to understand
the depths of God's mercy toward us and the results
of our acceptance of God's forgiveness.
The king in the parable decides to settle
accounts with his servants. We are told that one
servant in particular owes the king an enormous
sum of money. Despite the promise of the servant, it
is unlikely that he would ever be able to repay the
debt that he owes. The king is moved by the
humility of the pleading servant and mercifully
forgives the debt. Rather than displaying gratitude
for this forgiveness, the servant confronts a fellow
servant who owes him a small debt—a pittance
when compared with the amount that was owed to
the king. The unmerciful servant refuses the pleas
of his fellow servant and sends the servant to
prison.
A few other servants tell the merciful king
about the actions of the unforgiving servant. The
king punishes the servant because he refused to
show the kind of mercy he had himself received
from the king. Jesus concludes by indicating that
this is how it will be with God and those who refuse
to forgive one another.
There is a temptation to quantify forgiveness
as Peter tried to do, but Jesus' point is that
forgiveness is not about quantity—the number of
times we extend forgiveness to another. In the
parable the king's forgiveness is like God's
forgiveness, and it transforms us, helping us to be
as forgiving as God. The lesson is clear: If we hoard
God's mercy while showing no mercy to others, we
risk forfeiting the effects of God's mercy in our lives.

„Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo
Boże i opiekę Matki Bożej dla naszej parafii”
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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
Wednesday, September 20, 2017
7:00 pm
Za † Aleksandra i Joannę Rychlickich – Od córki
Za † Krzysztofa w 1 rocznicę śmierci, o wieczne dla
niego zbawienie
Friday, September 22, 2017
7:00 pm
O szczęśliwy powrót do Ojczyzny Polski
Za † Marię Teresę Jachimowicz – Od Danuty
Saturday, September 23, 2017 (Latin)
9:00 am - Wolna
Sunday, September 24, 2017
9:00 am
For † Antoni Chudzik – From the Antkowski family
11:00 am
O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej oraz o
szczęśliwą podróż dla Teresy i córki Marii
Za † Stanisława i Józefę Nieżałowskich
Za † Roberta i Józefa Lulek – Od rodziny
Za † Stefanię i Stefana Więcek i ciocię Marię – Od
rodziny Więcek
Next Sunday, September 24th there will be a special
collection for the Needs of the Church in Canada.

