XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA, 5 LISTOPADA 2017
Refren Psalmu:
Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie
Rozważania Niedzielne

Ostre słowa prawdy
Czy Jezus był antyklerykałem? Czy Jego słowa:
Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, czego was
uczą. Nie naśladujcie jednak ich czynów, to
manifest antyklerykalny wszechczasów? Jako
kapłan i mnich mam głęboką świadomość opartą na
własnych doświadczeniach oraz wielu osobistych
rachunkach sumienia, że wobec mojej osobistej
grzeszności i niedoskonałości, zaufanie człowieka,
również duchownego, może wynikać tylko i
wyłącznie z mądrej zasady wprowadzonej przez
Jezusa. To prawda, że kapłani są grzesznikami. Ich
wypowiedzi często bulwersują. Myślę przede
wszystkim o sobie. Dlatego kocham te prawa, które
wprowadza Jezus, bo są niezwykle prawdziwe i
ludzkie, oryginalne i jednocześnie uniwersalne. Ale
faryzeizm zagraża nie tylko kapłanom, wszyscy
jesteśmy tłumem faryzeuszów. A Jezus chce,
byśmy byli prawdziwymi uczniami, którzy słuchają
słowa Bożego i rozważają je w swym sercu. Tylko
Jezus jest prawdziwym Nauczycielem. Słuchajmy i
bądźmy posłuszni Jego słowom!
Jezu, uwalniaj mnie od pychy i próżności, od
wygodnictwa i dwulicowości w moich postawach.
Pragnę wszystko otrzymywać od Ojca i wszystkiego
uczyć się od Ciebie. Mój Mistrzu, pragnę być Twym
uczniem.

Your gift to God and our Parish
October 29, 2017
Sunday Offerings:

$ 1, 500

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

Ogłoszenia / Announcements
Radio Rodzina zaprasza na XXVIII Festiwal Piosenki
Religijnej pod hasłem „Pokój Wam” J 20.19. który
odbędzie się 25 i 26 listopada 2017 r. o godz. 18:00
w Centrum Kultury Polskiej im. św. Jana Pawła II w
Mississauga. Tegoroczny Festiwal będzie miał
wymiar misyjny. Swoim świadectwem wiary, a także
mocą pieśni ewangelizacyjnej podzielą się specjalni
goście:
W sobotę, 25 listopada po Koncercie Polonijnych
Wykonawców
wystąpi
KATARZYNA
CHĘSY,
absolwentka
Wydziału
Wokalnego
Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy, świecka misjonarka z
Kazachstanu, która obok utworów klasycznych
zaśpiewa znane i lubiane piosenki z repertuaru Anny
German, a także pieśni religijne w języku rosyjskim.
Opowie również o swojej pracy misyjnej przy katedrze
Matki Bożej Fatimskiej w Karagandzie - jedynej
katolickiej świątyni w Kazachstanie.
W niedzielę 26 listopada po Koncercie Polonijnych
Wykonawców wystąpi O. ELIO DENNIS LOPEZ
PAREDES O.M.I. , który wraz z zespołem opowie o
trudnej pracy misyjnej w ubogich regionach Peru.
Młodzi członkowie Zespołu podzielą się swoją wiarą i
nawróceniem.
Bilety w cenie $ 35.00 dla dorosłych. Dla dzieci i
studentów w cenie $ 25.00, można zamawiać w Radio
Rodzina pod numerem telefonu: Tel.: 416.588.0555,
bądź na stronie www.radiorodzina.com.
❖

Discernment Retreat, November 10 to 12, 2017 at
St. Francis Centre, Caledon
This retreat is open to single Catholic men 17 years
and older, is a great way for men who are at
crossroads in discerning God’s desired vocation for
them; to take quiet time away from the world, in prayer
and guided by reflections offered on discernment.
Short conferences, time for rest, reflection, adoration,
confession and the assistance of our vocations team.
Registration
can
be
done
online
at
www.vocationstoronto.ca. For more information,
please call us at 416-968-0997 or email:
vocations@archtoronto.org.
❖
Let God show you his love. Are you still hurting from an
abortion experience? We can help. A weekend retreat for
women whose hearts have been broken by abortion:
November 17-19, 2017. Call 416-629-8264 or e-mail
ProjectRachel@stmarysrefuge.org. Project Rachel –
private and confidential. “You have but one Father in
heaven.” Matthew 23:9

31st SUNDAY IN ORDINARY TIME, NOVEMBER 5, 2017
Psalm Refrain:
In you, Lord, I have found my peace
Reflection .....
On the Feast of All Souls, we pray for the
souls of all those who have died. There are many
choices of readings for this day, all focusing on our
belief in the resurrection of the dead and Jesus'
promise of eternal life. The Gospel story of the
raising of Lazarus offers us many important insights
about this aspect of our faith.
Jesus was good friends with Lazarus and his
sisters, Martha and Mary. Lazarus had fallen ill, and
Martha and Mary had sent word to Jesus. Jesus
delays his journey to them, however, and when he
arrives in Bethany, he finds that Lazarus is dead
and has been buried for four days.
The scene described at Bethany is a sad
one; Lazarus and his family have many friends who
have come to mourn his death. Martha goes out to
meet Jesus when he arrives. She cries with him,
saying that if Jesus had been there, Lazarus would
not have died. Yet she remains confident that God
will do whatever Jesus asks. Jesus consoles her
with the promise that Lazarus would rise from the
dead. Martha affirms her belief that there will be
resurrection of the dead in the last days. Jesus
promises her even more; he says that he himself is
the Resurrection and the life for all those who
believe in him. Martha professes her faith in this,
acknowledging that Jesus is Christ, the Son of God.
This is the profession of faith we continue to
make, and it is the promise on which we base our
hope for eternal life for ourselves and for all those
who have died. In his death and Resurrection,
Jesus has conquered death for all those who
believe in him.
We believe that we continue to share a
relationship with those who have died. When we
pray for the souls of the faithful departed, we are
praying for those whose souls are journeying
through purgatory, being prepared for eternal life in
heaven. We believe that our prayers for them will
help to speed their journey to eternal life with God in
heaven.

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc listopad:

„Za † członków Rodziny Żywego Różańca”
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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
Wednesday, November 8, 2017
7:00 pm
Za † Wiktorię Kolasa – Od rodziny Bałdyga
Za † Mariannę i Stanisława Cywińskich i zmarłych
członków rodziny
Friday, November 10, 2017
7:00 pm
Za † Rajmunda i Bohdana Juchniewicz
Saturday, November 11, 2017
9:00 am
Za † Edwarda w rocznicę jego śmierci – Od Antoniego
Za † Bogdana i Franciszka Magierę
Sunday, November 12, 2017
9:00 am
For all souls
11:00 am
Za † Eugeniusza Dec – Od żony Barbary
Za zmarłych z rodziny pozostałych w Rosji
Za † Lucjana Sanigórskiego i dziadków Prusinowskich
i Sanigórskich

