XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 16 WRZEŚNIA 2018
Refren Psalmu:
W krainie życia będę widział Boga
Rozważania Niedzielne

Kim jestem dla ciebie?
„Według was, kim jestem?” – pyta Jezus swoich
uczniów. Pyta i nas. To nie jest egzamin z wiedzy
religijnej, podczas którego możemy pochwalić się
swoją znajomością różnych teorii na temat
Chrystusa albo zawstydzić własną ignorancją. To
pytanie bardzo osobiste i mające charakter
decydujący: Kim jestem dla ciebie teraz, w tym
momencie twojego życia? Jezus nie pyta, co o Nim
słyszeliśmy, czego nas nauczono na katechezie, co
o Nim kiedyś myśleliśmy. Pyta o teraz! Tak jak żonę
pytającą męża o miłość interesuje „teraz” ich relacji,
a nie to, co było przed laty.
Jezu, dziś razem ze św. Piotrem chcę wyznać wiarę
w Ciebie. Ty jesteś Chrystusem, Ty jesteś moim
Panem i moim Zbawicielem.

Your gift to God and our Parish
September 9, 2018
Sunday Offerings:
Roof Replacement:

Ogłoszenia / Announcements
Dobremu Bogu i Najświętszej Maryi Pannie
składamy dzięki za przeżyty Odpust Parafialny.
Ubogaceni odpustowymi łaskami wkraczamy w
kolejny okres posługi duszpasterskiej i naszych
duchowych ćwiczeń, prowadzących do osiągnięcia
celu ostatecznego, jakim jest nasze zbawienie.
Specjalne podziękowania należą się wszystkim
organizatorom
przygotowującym
to
ważne
parafialne wydarzenie. Odpustowy obiad, który w
sposób radosny i rodzinny jednoczy nas jako jedną
parafialną rodzinę, również przyniósł wymierny,
finansowy wkład na wymianę dachu w naszej
parafii: $570. Bóg zapłać!
❖
Rodziców prosimy o zapisywanie swoich dzieci na
katechezę przygotuwojącą je do I Komunii Św. i
Sakramentu Pokuty. Pierwsze spotkanie odbędzie
się po dzisiejszej Mszy Św. o godzinie 11:00.
❖

W dzisiejszą niedzielę będzie otwarty bazar książek
przy Copernicus Lodge, od godziny 10:00 am –
5:00 pm.
❖

W Parafii Św. Maksymiliana Kolbe w Mississauga w
dniach od 13 do 14 października odbędzie się
peregrynacja relikwii drzewa Krzyża Świętego. Jest to
pierwsza w historii Kanady peregrynacja Drzewa
Krzyża Świętego, na którym Chrystus dokonał
Zbawienia świata. Odnalezienie tej wyjątkowo cennej
świętej pamiątki zawdzięczamy matce Konstantyna,
cesarzowej Helenie. Największą część relikwii Krzyża
Świętego
cesarzowa
Helena
przekazała
do
sanktuarium Grobu Świętego w Jerozolimie, drugi
fragment przesłała do Konstantynopola, a trzecią
część przywiozła do Rzymu wraz z innymi relikwiami
Męki Pańskiej. Ze względu na stałe zagrożenie
kolejnymi wojnami, relikwie Drzewa Krzyża Świętego
zostały podzielone na wiele drobnych cząstek i
rozesłane do wielu świątyń poza Ziemią Świętą.
Serdecznie zapraszamy!
❖

$ 1, 525
$ 570

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

The precious Relic of the True Cross will visit St.
Maximilian Kolbe Parish (4260 Cawthra Rd.,
Mississauga) on Saturday, October 13th, 2019.
Special Mass will be celebrated by Most. Rev. Wayne
Kirkpatrick at 4:00 pm, followed by the adoration of the
Relic of True Cross of Christ. All are invited!

24TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, SEPTEMBER 16, 2018
Psalm Refrain:
I will walk before the Lord in the land of the living.
In an effort to support people in Kerala who have been
impacted by this disaster, the Archdiocese of Toronto is
accepting funds that will be channelled through the Kerala
Catholic Bishops’ Council. Funds will be used initially to
provide food, drinking water, clothes and medicine to people
who have been displaced. In the long term, funds will be
used for the reconstruction of communities.
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 – 2018 Kerala Floods – Disaster Relief
We offer our prayers for all those impacted by this natural
disaster. Thank you for your ongoing efforts to assist those
in crisis.

Reflection .....
Today’s reading is the turning point in Mark’s
Gospel. In the presentation of the life and ministry of
Jesus found in the Gospel of Mark, the deeds of Jesus
have shown Jesus to be the Son of God. Yet many,
including Jesus’ disciples, have not yet realized his
identity. In today’s Gospel, Jesus asks the disciples for a
field report by asking what others say about him. He then
turns the question directly to the disciples and asks what
they believe. Peter speaks for all of them when he
announces that they believe Jesus to be the Christ.
The word Christ is the Greek translation of the
Hebrew word for Messiah, which means “the anointed
one.” At the time of Jesus, the image of the Messiah was
laden with popular expectations, most of which looked for
a political leader who would free the Jewish people from
Roman occupation. Jesus does not appear to have used
this term for himself. As we see in today’s reading, Jesus
refers to himself instead as the Son of Man, a term
derived from the Jewish Scriptures, found in the Book of
Daniel and in other apocryphal writings. Many scholars
suggest that the phrase Son of Man is best understood to
mean “human being.”
Now that the disciples have acknowledged Jesus as
the Christ, Jesus confides in them the outcome of his
ministry: he will be rejected, must suffer and die, and will
rise after three days. Peter rejects this prediction, and
Jesus rebukes him severely. The image of Christ that
Jesus is giving is not the image of the Messiah that Peter
was expecting. Jesus then teaches the crowd and the
disciples about the path of discipleship: To be Chris’s
disciple is to follow in the way of the cross.
We can easily miss the fear that Jesus’ words must
have evoked in his disciples. Death by crucifixion was all
too familiar as a method of execution in Roman-occupied
territories. It was also an omnipresent danger to the
Christian community for whom Mark wrote. The path that
Jesus was inviting his disciples to share meant
tremendous suffering and death. This is the kind of
radical commitment and sacrifice that Jesus calls us to
adopt for the sake of the Gospel.

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

„Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę Bożą i
Matki Najświętszej dla naszej parafii”
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Humanitarian Relief – Flooding in Kerala, India
In late July, the state of Kerala, India was devastated by
severe flooding due to unusually high rainfall during the
monsoon season. Over 10,000 kms of roads have been
wrecked and more than 20,000 homes destroyed. The
flooding and aftermath of the natural disaster continues. To
date, over 300 people have died and more than 1 million
people have been displaced and are living in relief camps,
including more than 175,000 children under the age of 12.
Pope Francis has expressed his hope that “these brothers
and sisters would always be supported by our solidarity and
by concrete support from the international community.”
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Sunday, September 16, 2018
9:00 am
For the repose of the soul of † Placido Amoroso –
Requested by the Amoroso family
For the repose of the souls of † Saturni Brzozowski and
Maria Dias
11:00 am
O opiekę opatrzności Bożej dla ks. Jana i ks. Kazimierza
Za † męża Stanisława Kuraś w 12 rocznicę śmierci – Od
żony z rodziną
Za † Jana Grzesiowski – Od rodziny
Za † Jana Iskrę – Od Teresy i Piotra z rodziną
Za † Jana Hołówko – Od rodziny Grygotowicz
Za † Józefa Zasika – Od syna Antoniego
Za † Leszka Marczewskiego
Wednesday, September 19, 2018
7:00 pm
Za † Krzysztofa w 2 rocznicę śmierci – Od mamy
Friday, September 21, 2018
7:00 pm
O miłosierdzie Boże oraz łaskę wiary dla Barbary i Piotra
Saturday, September 22, 2018 (Latin)
9:00 am
Za † Tadeusza Sędziak
Sunday, September 23, 2018
9:00 am
Special intention from S.A.
11:00 am
Za † rodziców Jana i Elżbietę oraz braci Jana i
Eugeniusza Iglar
Za † rodziców Jana i Stanisławę oraz braci Jerzego i
Wacława Jabłeckich – Od Krystyny
Za † Ryszarda oraz rodziców Anny i Zygmunta

