XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA, 1 PAŹDZIERNIKA 2017
Refren Psalmu:
Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie
Rozważania Niedzielne

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
Różańcowej
7 października

Jesteś dzieckiem, nie sługą
Idę, Panie! - Czy tak się mówi do ojca? Do ojca
mówi się: Dobrze tatusiu - idę albo: Tato! Nie mogę!
Nie chcę! Tymczasem ten dziwny syn mówi do
swojego ojca: Idę, Panie! Mówi tak dlatego, że czuje
się niewolnikiem. Mówi tak dlatego, że nie chce
pozostawać w pozycji syna wobec swojego ojca.
Wybiera drogę poddaństwa. Wybiera, bo przecież
Ojciec mówi do niego pięknie - Synu! Proszę cię,
idź! Nie mówi do niego sługo, nie mówi do niego
nawet po imieniu. Mówi do niego: Synu, synku,
proszę cię. Kiedy więc ojciec stawia się w relacji
ojca do syna, to syn odrzuca tę relację i wchodzi w
buty niewolnika. To straszne! Nie pozwólmy, żeby
kiedykolwiek zdarzyło się to w naszym życiu!
Jezu, to nie moja piękna modlitwa, lecz spełnienie
Twojej prośby świadczy o mojej miłości. Proszę o
coraz większą wierność Twojej woli w moim życiu.

Your gift to God and our Parish
September 24, 2017
Sunday Offerings:
$ 1, 275
Needs of the Church in Canada: $ 570
Heartfelt thank you for your generous support
of the Church. God bless! Bóg zapłać!
Praying with the Church
Papal Prayer Intention
That all workers may receive respect and protection
of their rights, and that the unemployed may receive
the opportunity to contribute to the common good.

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty
chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, odniesionego
pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) 7 października 1571
r. Sułtan turecki Selim II pragnął podbić całą Europę i
zaprowadzić w niej wiarę muzułmańską. Ówczesny
papież - św. Pius V, dominikanin, gorący czciciel Matki
Bożej - usłyszawszy o zbliżającej się wojnie, ze łzami w
oczach zaczął zanosić żarliwe modlitwy do Maryi,
powierzając Jej swą troskę podczas odmawiania
różańca. Nagle doznał wizji: zdawało mu się, że znalazł
się na miejscu bitwy pod Lepanto. Zobaczył ogromne
floty, przygotowujące się do starcia. Nad nimi ujrzał
Maryję, która patrzyła na niego spokojnym wzrokiem.
Nieoczekiwana zmiana wiatru uniemożliwiła manewry
muzułmanom, a sprzyjała flocie chrześcijańskiej. Udało
się powstrzymać inwazję Turków na Europę. Tenże
papież, świadom, komu zawdzięcza cudowne ocalenie
Europy, uczynił dzień 7 października świętem Matki
Bożej Różańcowej i zezwolił na jego obchodzenie w tych
kościołach, w których istniały Bractwa Różańcowe.
Klemens XI, w podzięce za kolejne zwycięstwo nad
Turkami odniesione pod Belgradem w 1716 r., rozszerzył
to święto na cały Kościół. W roku 1883 Leon XIII
wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie "Królowo
Różańca świętego - módl się za nami", a w dwa lata
później zalecił, by w kościołach odmawiano różaniec
przez cały październik.

Ogłoszenia / Announcements
W sobotę 7 października zostanie odprawiona Msza
Św. wyjątkowo o 9:30 am, poprzedzona modlitwą
różańcową od godziny 8:00 am. Jest to forma
łączności z rodakami kórzy o tej godzinie rozpoczną
odmawiać 4 części Różańca Świętego w całej Ojczyźnie.
❖
Over the course of the past several weeks, hurricanes, tropical
storms and violent earthquakes have devastated a number of
countries in the Caribbean and Mexico. In an effort to support
people in that region who have been impacted by these
disasters, the Archdiocese of Toronto is accepting funds that
will be sent through Catholic relief channels. Those wishing to
help may do so in the following ways:
• Online through the Archdiocese of Toronto website:
www.archtoronto.org
• By phone through the Development Office – 416-934-3411
• Through the parish, making cheques payable to:
Name of Parish – 2017 Hurricane, Earthquake – Disaster Relief
We offer our prayers for all those impacted by these tragedies.
Thank you for your ongoing efforts to assist those in crisis!

26th SUNDAY IN ORDINARY TIME, OCTOBER 1, 2017
Psalm Refrain:
Lord, be mindful of your mercy
INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

Reflection .....
The context for today’s Gospel is the
mounting tension between Jesus and the Jewish
religious leaders. Jesus has entered Jerusalem and
overturned the money changers’ tables in the
Temple. Jesus has caught the attention of the
religious authorities; the chief priests and elders
question Jesus about the source of his authority.
Jesus refuses to name for these religious leaders
the source of his authority. Instead, he questions the
priests and elders through the parable we hear in
today’s Gospel. The answer given by the religious
leaders is correct, but it convicts them for their
failure to heed the call of John the Baptist and for
their inability to recognize the Kingdom of God.
The situation Jesus poses is rather
straightforward. Given the same task by their father,
one son asserts his disobedience in words, but then
obeys in his actions; the second son obeys with his
words, but disobeys in his actions. The question that
Jesus poses is pointed and direct: Which son did
what the father wanted? All would agree that
“actions speak louder than words” and that even if
his words were disobedient, the son who did the
work as ordered did the father’s will.
Jesus’ conclusion is also direct. The chief
priests and elders, the ones who speak most often
about God, did not act accordingly. They did not
respond to the message of repentance announced
by John the Baptist with a change of heart. Instead,
John’s message was heeded by those one would
not expect to repent—tax collectors, prostitutes, and
other sinners. Because of their actions, these
sinners will enter the Kingdom of God ahead of the
religious leaders.
Jesus could ask us the same question. Do
our words indicate our obedience to God? If not our
words, do our actions? God desires a full
conversion of heart, that our actions (and our words
as well) will give evidence of our love for God.
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i
pierwsza
sobota
miesiąca.
Nabożeństwa
odpowiednio:
W piątek po Mszy Św. o godzinie 7:00 pm i w
sobotę po Mszy Św. o godzinie 9:30 rano. Adoracja
Najświętszego Sakramentu w sobotę do godziny
6:00 wieczorem.

Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc
październik:
„Przebłagalna do Boga Ojca za grzechy ludzkości”
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Sunday, October 1, 2017
9:00 am
For † Placido Amoroso – Requested by Antonella and
Carlo Amoroso
For † Alace Rossit – Requested by her sister and family
11:00 am
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla
małżonków Marka i Kimberly Łukasik w rocznicę ich
ślubu – Od mamy
Za mamę Janinę w 85 urodziny – od córki z rodziną
Za † Krystynę Manowiec – Od rodziny W.Z. Osieckich
Za † rodziców Stanisławę i Jana oraz za † braci Wacława
i Jerzego Jabłeckich
Za † Seweryna Borowskiego
Za † rodziców Annę i Zygmunta oraz za † męża
Ryszarda
Monday, October 2, 2017
7:00 pm
Za † Jana Grzesiowskiego
Tuesday, October 3, 2017
7:00 pm - Wolna
Wednesday, October 4, 2017
7:00 pm
O błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia dla ciężko
chorego szwagra Józefa
Thursday, October 5, 2017
7:00 pm
Za † Marię Zubek i Stanisława Niemiec
Friday, October 6, 2017
7:00 pm
Z podziękowaniem za łaski z prośbą o dalsą opiekę i
zdrowie dla Jerzego
Saturday, October 7, 2017
9:30 am
Intencja przebłagalna do Boga Ojca za grzechy ludzkości
– Rodzina Żywego Różańca
Sunday, October 8, 2017
9:00 am
For all parishioners
11:00 am
Za † Eugeniusza Dec – Od Chóru Parafialnego
Za † Jana Grzesiowskiego – Od wnuków Kasi i Jonathan
Za † Annę i Piotra Niemiec

