XXX NIEDZIELA ZWYKŁA, 29 PAŹDZIERNIKA 2017
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO

Refren Psalmu:
Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja
Rozważania Niedzielne
(Rocznica Poświęcenia Kościoła Własnego)

Świątynia jest znakiem Boga i miejscem naszego z
Nim spotkania. Dzisiaj obchodzimy rocznicę
poświęcenia naszej świątyni, w której Bóg udziela
nam swoich darów: wysłuchuje modlitw, obdarza
miłosierdziem
i
karmi
Ciałem
swego
zmartwychwstałego Syna. Jest ta świątynia także
znakiem naszej wiary i naszym wspólnym domem,
gdzie spotykamy się, by wyznać wiarę i odnaleźć
siebie jako Kościół — żywą świątynią Boga.
Niech nas nie zniechęcają błędy i słabości
duchownych i wiernych świeckich! Również i nasze
grzechy niech nie przysłonią nam prawdy o
niewyczerpanym miłosierdziu Bożym! Niech nie
gaśnie w nas pragnienie, by spotkać Boga
obecnego w Kościele! Niech Boże zbawienie
przemienia nasze życie tak, abyśmy znaleźli
prawdziwe szczęście, żyjąc nie dla siebie, ale dla
Tego, który dla nas umarł i zmartwychwstał!
Troszczmy się nadal o nasz kościół parafialny i
wspierajmy w miarę naszych sił wszelkie dzieła w
nim realizowane.

Your gift to God and our Parish
October 22, 2017
Sunday Offerings:
World Mission Sunday:

$ 1, 480
$ 690

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

Uroczystość Wszystkich Świętych
(1 listopada)
Uroczystość ta jak każda inna w Kościele, ma
charakter bardzo radosny. Wspominamy bowiem dzisiaj
wszystkich tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w
swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęście
przebywania z Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie
tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli tych
beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich
wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i
przebywają w niebie. Widzi w nich swoich orędowników
u Boga i przykłady do naśladowania. Wstawiennictwa
Wszystkich Świętych wzywa się w szczególnie ważnych
wydarzeniach życia Kościoła. Śpiewa się wówczas
Litanię do Wszystkich Świętych, która należy do
najstarszych litanijnych modlitw Kościoła i jako jedyna
występuje w księgach liturgicznych (w liturgii Wigilii
Paschalnej; ponadto także w obrzędzie poświęcenia
kościoła i ołtarza oraz w obrzędzie święceń).
Od południa dnia Wszystkich Świętych i przez cały
Dzień Zaduszny w kościołach i kaplicach publicznych
można uzyskać odpust zupełny, ale tylko jeden raz.
Warunki zyskania odpustu są następujące:
1) pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy,
2) odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga",
3) dowolna modlitwa w intencjach Ojca św.,
4) Spowiedź i Komunia św.
W dniach 1-8 listopada można także pozyskać odpust
zupełny za nawiedzenie cmentarza pod wyżej
wymienionymi warunkami. W pozostałe dni roku za
nawiedzenie cmentarza pozyskuje się odpust cząstkowy.
❖

Zachęcamy wszytkich wiernych do umieszczania imion
bliskich
zmarłych
na
specjalnych
kopertkach,
wyłożonych w końcu kościoła. Przygotowane kopertki
proszę złożyć w koszyku przed głównym ołtarzem.

Ogłoszenia / Announcements
Dzisiaj po Mszy Św. o godz. 11:00, Koło Przyjaciół Harcerstwa
przy szczepach „Rzeka” i „Podhale” zapraszają na pierogi,
kluski śląskie, pączki i kawę. Czuwaj!
❖
Come and See Weekend – Friday, November 3 (begins at 7
p.m.) to Sunday, November 5 at St. Augustine’s Seminary:
Inviting single Catholic men 17 years and older, to cultivate a
deeper prayer life and relationship with Jesus Christ; leading to
a better discernment of God’s call for their lives. Time for
prayer, reflection and information on the process of becoming
one of Christ’s disciples as 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

30th SUNDAY IN ORDINARY TIME, OCTOBER 29, 2017
Psalm Refrain:
I love you, O Lord, my strength.
Reflection .....
This week’s Gospel follows close behind the
Gospel read last Sunday. It is the last of three questions
put to Jesus by Jewish religious leaders who are trying to
trick him into saying something that might get him
arrested. This reminds us that the context for today’s
reading is the mounting tension between Jesus and the
religious leaders in Jerusalem.
The Herodians and the Pharisees asked the first
question, which was about taxes. The Sadducees asked
the second question, which was about the Resurrection
(see Matthew 22:22-33). The third question, considered
in today’s Gospel, is asked by a Pharisee who asks
Jesus about the greatest of the commandments.
The question requires Jesus to interpret the Law
of Moses. The Mosaic Law consists of the Ten
Commandments and many additional rules, numbering
over six hundred. Adherence to the Mosaic Law, for a
devout Jew, is an expression of faithfulness to God’s
covenant with Israel. The ranking of the Commandments
was regularly debated among the teachers of the Law.
Jesus answers the Pharisees’ question with a
two-fold summary. Jesus says that all of the
commandments
can
be
summarized
in
two
commandments: love God and love your neighbor. Both
of these were central elements of the religious tradition
Jesus learned from his Jewish community. Indeed these
continue to be central aspects of contemporary Jewish
religious understanding. Jesus’ response to his
questioners proposed an integral connection between
these two aspects of the Jewish Law. Love of God finds
its expression in our love for our neighbor.

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc
październik:
„Przebłagalna do Boga Ojca za grzechy ludzkości”
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Annual All Souls’ Day Mass
Catholic Cemeteries & Funeral Services - Archdiocese of
Toronto wishes to invite all families to participate in the All
Souls’ Day Mass on Saturday, November 4, 2017 at 2 p.m.
All masses will be held indoors at the following locations:
• Assumption Cemetery, Mississauga, Liturgy in English
• Christ the King Cemetery, Markham, Liturgy in English
• Holy Cross Cemetery, Thornhill, Liturgy in Italian and
English
• Queen of Heaven Cemetery, Woodbridge, Liturgy in Italian
and English
• Resurrection Cemetery, Whitby, Liturgy in English
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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
Monday, October 30, 2017
7:00 pm
Za † Wikorię Kolasa – Od przyjaciół
Tuesday, October 31, 2017
7:00 pm
Za † Wiktorię Kolasa – Od rodziny Antkowskich
Wednesday, November 1, 2017
7:00 pm
Za † Bolesława Kamińskiego, zmarłych z rodziny Kamińskich,
Brzozowskich, Rajterów i wszystkie dusze w czyścu cierpiące
Thursday, November 2, 2017
7:00 pm
Za † Henryka, Stefanię i Teresę Paszkiewiczów oraz Marka i
Kosmę Suchowskich
Za † Jacka Jażdżyka – Od Anety z rodziną
Za wszystkich zmarłych wspomnianych w wypominkach
Friday, November 3, 2017
7:00 pm
Za † Honoratę i Władysława Łukasik
Za † Edwarda Szabla, Stanisława Szabla oraz Helenę Palka –
Od rodziny
Saturday, November 4, 2017
9:00 am
Za † członków Rodziny Żywego Różańca
Sunday, November 5, 2017
9:00 am
For the repose of the soul of † Anastazja Choma – From the
Antkowski family
11:00 am
Za † Helenę, Juliana, Bohdana i Rajmunda Juchniewicz
Za † Pawła, Mariannę, i Adelę Matys
Za † Lucjana Sanigórskiego i dziadków Prusinowskich i
Sanigórskich
Za wszystkich zmarłych wspomnianych w wypominkach
Dziękczynna z prośbą o Boże łaski dla Jana i Zofii w 29
rocznicę ich ślubu

