XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 22 PAŹDZIERNIKA 2017
Refren Psalmu:
Pośród narodów głoście chwałę Pana
Rozważania Niedzielne

Boska moneta
W starożytności było tak, że imperium sięgało tam,
gdzie sięgał obraz cesarza. Jeżeli cesarz wybił
monetę ze swoim wizerunkiem, to tak daleko, jak
zawędrowała ta moneta, tak daleko cesarz czuł się
panem. Jego wizerunek wyznaczał granicę jego
wpływu, granicę jego panowania. Pomyślmy sobie
teraz o Jezusie Chrystusie, który w sercu każdego
człowieka zostawił swój obraz, swoją podobiznę.
Jak daleko sięga granica jego królestwa w nas, jak
bardzo rozciąga się na pokolenia, na cały świat.
Jezus Chrystus zostawia nam swoje oblicze, wyryte
głęboko w naszym człowieczeństwie i dlatego cała
ludzkość jest pod Jego panowaniem. I to jest dobre
panowanie,
panowanie
najpiękniejszego
ze
wszystkich synów ludzkich, najukochańszego, tego,
który swoimi dłońmi wyrył nasze twarze i te twarze
kocha.
Panie, spraw, abym stale poprawiał moje myślenie,
abym coraz bardziej upodabniał się do Ciebie.

Your gift to God and our Parish
October 15, 2017
Sunday Offerings:

$ 1, 520

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

Ogłoszenia / Announcements
W niedzielę 29 października po Mszy Św. o godz.
11:00, Koło Przyjaciół Harcerstwa przy szczepach
„Rzeka” i „Podhale” zapraszają na pierogi, kluski śląskie,
pączki i kawę. Czuwaj!
❖
Z naszej rodziny parafialnej odszedła do niebieskiej
ojczyzny s+p Wiktoria Kolasa. Wieczny odpoczynek racz
jej dać, Panie!
❖
Od 1 października rozpoczęło się w naszej parafii
Nabożeństwo Różańcowe. Zachęcamy serdecznie
wszystkich parafian do udziału w nim każdego dnia o
godz. 6:30 pm; ukoronowaniem modlitwy różańcowej
będzie Mszą Św o godz. 7:00 (a w soboty o 9:00 am).
❖
Zachęcamy wszytkich wiernych do umieszczania imion
bliskich
zmarłych
na
specjalnych
kopertkach,
wyłożonych w końcu kościoła. Przygotowane kopertki
proszę złożyć w koszyku przed głównym ołtarzem.
❖
Modlitwy Za Zmarłych odprawione będą 29
października na następujących cmentarzach:
• Godz. 14:00 - Resurrection Catholic Cemetery,
Whitby
• Godz. 14:30 Meadowvale Cemetery, Brampton
• Godz. 15:00 na cmentarzach:
Mount Hope - Toronto; Park Lawn-Toronto; Sanctuary Toronto; Holy Cross -Toronto (rozpoczęcie modlitw przy
bramie od ulicy Yonge); Queen of Heaven - Woodbridge,
Pine Hills- Scarborough; Christ the King CemeteryScarborough
• Godz. 16:00 na cmentarzach:
Assumption, Mississauga; Mount Peace, Mississauga;
St. John’s, Mississauga; St. Mary’s, Mississauga,
Thornton Cemetery, Oshawa.
❖
The Office of Vocations invites single Catholic men 17 years
and older, to attend a Come & See Weekend from Friday,
November 3 (begins at 7 p.m.) to Sunday November 5 at St.
Augustine’s Seminary. The weekend offers time for prayer,
reflection and information on the process of becoming a
Catholic priest. Register online at www.vocationstoronto.ca.
Registrants 17 years old require parental consent. Please
contact the Parish Priest or the Office of Vocations at: 416 968
0997; email: vocations@archtoronto.org.

❖
Do not be far off and alone any longer. Come near. We can
help.
Call
416-629-8264
or
e-mail
ProjectRachel@stmarysrefuge.org. Project Rachel – private
and confidential. A weekend retreat for women whose hearts
have been broken by abortion: November 17-19, 2017. “For the
sake of Jacob, my servant, of Israel, my chosen one, I have
called you by your name.” Isaiah 45:4

29th SUNDAY IN ORDINARY TIME, OCTOBER 22, 2017
Psalm Refrain:
Ascribe to the Lord glory and strength
Reflection .....
In today’s Gospel Jesus and the religious
leaders in Jerusalem continue their tense exchange
of questions and challenges. At this point the
disciples of the Pharisees, together with the
Herodians, try to entrap Jesus by their question
about the payment of taxes.
Matthew sets up an unusual partnership
between the Pharisees and the Herodians. The
Herodians were supporters of Herod Antipas, a
Jewish political leader who collaborated with the
Romans. Such collaboration would have required a
compromised observance of the Mosaic Law. The
Pharisees, on the other hand, taught scrupulous
observance of the Mosaic Law and opposed Roman
occupation. Herodians favored the payment of
taxes; the Pharisees opposed it. The Herodians and
the Pharisees approach Jesus, asking that he take
sides in their dispute. If Jesus answers with the
Pharisees, he shows himself to be an enemy of
Rome. If he answers with the Herodians, he offends
popular Jewish religious sensibilities.
Jesus’ response to this attempt to trap him
exposes the guile of his questioners. From his first
words to them, Jesus shows that he is very much
aware of what they are trying to do. He asks to see
a Roman coin, which is readily provided to him. It
may have come from the hand of a Herodian, but
the Pharisees show themselves to be quite willing to
accept this compromise. Jesus has already exposed
the Pharisees as hypocrites.
Jesus takes his response one step further.
He asks that his questioners examine the coin.
Agreeing that it is Caesar’s image on the coin,
Jesus tells them that it must belong to Caesar.
Avoiding the question of lawfulness altogether,
Jesus answers their question with simple logic.
Then, going further still, Jesus tells them that their
obligation is to pay to God that which belongs to
God.
Jesus’ response to the Herodians and
Pharisees suggests the ethic that Christians ought
to adopt. It reminds us of the importance of keeping
things in their proper perspective. Do we attach
ourselves to worldly things at the expense of the
love and honor that we owe to God?

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc
październik:
„Przebłagalna do Boga Ojca za grzechy ludzkości”
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Sunday, October 22, 2017
9:00 am
For all parishioners
11:00 am
Za † Helenę i Juliana Juchniewicz
Za † Józefa Markowskiego
Za † Józefa Mleczko w rocznicę jego śmierci
Za † Zbigniewa Mrozka – Od kuzynki
Monday, October 23, 2017
7:00 pm
Za † Tadeusza w rocznicę śmierci – Od siostry Zofii
Tuesday, October 24, 2017
7:00 pm
Za † Lucjana Sanigórskiego i dziadków Prusinowskich
i Sanigórskich
Wednesday, October 25, 2017
7:00 pm
Za † Anastazję Choma – Od rodziny Antkowskich
Thursday, October 26, 2017
7:00 pm
Za † Adama Krzemienia – Od córki Alicji
Friday, October 27, 2017
7:00 pm
Za † Andrzeja Sądej
Saturday, October 28, 2017 (Latin)
9:00 am
O Boże błogosławieństwo i łaskę nawrócenia dla syna
Michała
Sunday, October 29, 2017
9:00 am
For all parishioners
11:00 am
Za † Bolesława, Jadwigę i Michała Gulbińskiego
Za † rodziców Władysławę i Eliasza Bagińskich
Za † Jana Grzesiowkiego – Od rodziny
Dziękczynna z prośbą o Boże łaski dla Danuty z okazji
urodzin – Od Wiesławy

