XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 9 WRZEŚNIA 2018
ŚWIĘTO PARAFIALNE NARODZENIA NMP
Refren Psalmu:
Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim
Rozważania Niedzielne

Święto Narodzenia NMP
Odpust Parafialny

Urodziny Matki Bożej
Ewangelie milczą na temat narodzin Maryi. Według
tradycji zapisanej w apokryficznej Protoewangelii
Jakuba Jej rodzice Joachim i Anna byli bezdzietni.
Cierpiąc z tego powodu, żarliwie modlili się do Boga
i błagali o dar potomstwa. Kiedy ich prośby zostały
wysłuchane i urodziła się im córka, Anna,
przepełniona wdzięcznością, ofiarowała ją Bogu,
dając jej imię Maryja. Chrześcijaństwo Wschodu i
Zachodu wspomina w liturgii narodziny Matki Pana,
oddając cześć Tej, przez którą zbawienie przyszło
na świat. Trudno sobie wyobrazić, że moglibyśmy
zapomnieć o urodzinach Maryi, która dla nas jest
kimś bardzo bliskim i kochanym.
Dziewico Maryjo, wejrzyj łaskawie na mnie i otocz
mnie swoją matczyną opieką. Wielbię Cię dziś, w
dzień Twoich narodzin, i czczę Twoich świętych
Rodziców.

Your gift to God and our Parish
September 2, 2018
Sunday Offerings:
Renovation Fund:
Roof Replacement:

$ 1, 090
$ 1, 335
$ 330

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

W ciągu roku liturgicznego każda parafia
przynajmniej raz przeżywa uroczystość odpustową.
W tym dniu w sposób szczególny czci się patrona
parafii, czyli w naszym przypadku, Najświętszą
Maryję Pannę. Msza Św. odpustowa jest
centralnym
wydarzeniem
w
parafii,
której
towarzyszy modlitwa dziękczynno-błagalna w
intencji wszystkich parafian i praktyka udzielania
odpustu,
Dla uzyskania odpustu wymagane są zwykłe
warunki, czyli stan łaski uświęcającej, odmówienie
modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz modlitwy
w intencjach Ojca Świętego. Odpust parafialny,
czyli święto patronalne kościoła parafialnego jest
przede wszystkim świętem wspólnoty wiernych
tworzącej daną parafię. To szczególny czas łaski i
Bożego miłosierdzia. To dzień, w którym każdy
wierzący ma okazję doświadczyć w sposób bardzo
konkretny łaski Bożej miłości, wyrażającej się w
darze odpustu.

Ogłoszenia / Announcements
Serdecznie witamy wszystkich naszych parafian
powracających z letniego wypoczynku. Wraz z
Świętem Patronalnym, rozpoczynamy kolejny etap
pracy duszpasterkiej i duchowy wysiłek oraz troskę
o nasze wieczne zbawienie.
❖
Rodziców prosimy o zapisywanie swoich dzieci na
katechezę przygotuwojącą je do I Komunii Św. i
Sakramentu Pokuty. Pierwsze spotkanie odbędzie
się w następną niedzielę 16 września, po Mszy Św.
o godz. 11:00 am.

23RD SUNDAY IN ORDINARY TIME, SEPTEMBER 9, 2018
NATIVITY OF THE BLESSED VIRGIN MARY (PARISH FEAST)
Psalm Refrain:
With delight I rejoice in the Lord.
Reflection .....

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

The Church has celebrated Mary's birth since at
least the sixth century. A September birth was chosen
because the Eastern Church begins its Church year
with September. The September 8 date helped
determine the date for the feast of the Immaculate
Conception on December 8 (nine months earlier).
Scripture does not give an account of Mary's birth.
However, the apocryphal Protoevangelium of James
fills in the gap. This work has no historical value, but it
does reflect the development of Christian piety.
According to this account, Anna and Joachim are
infertile but pray for a child. They receive the promise
of a child that will advance God's plan of salvation for
the world. Such a story (like many biblical
counterparts) stresses the special presence of God in
Mary's life from the beginning.
St. Augustine connects Mary's birth with Jesus'
saving work. He tells the earth to rejoice and shine
forth in the light of her birth. "She is the flower of the
field from whom bloomed the precious lily of the valley.
Through her birth the nature inherited from our first
parents is changed." The opening prayer at Mass
speaks of the birth of Mary's Son as the dawn of our
salvation and asks for an increase of peace.
We can see every human birth as a call for new
hope in the world. The love of two human beings has
joined with God in his creative work. The loving
parents have shown hope in a world filled with travail.
The new child has the potential to be a channel of
God's love and peace to the world. This is all true in a
magnificent way in Mary. If Jesus is the perfect
expression of God's love, Mary is the foreshadowing of
that love. If Jesus has brought the fullness of salvation,
Mary is its dawning. Birthday celebrations bring
happiness to the celebrant as well as to family and
friends. Next to the birth of Jesus, Mary's birth offers
the greatest possible happiness to the world. Each
time we celebrate her birth we can confidently hope for
an increase of peace in our hearts and in the world at
large.
Catholic Family Services of Toronto has moved their
North Office to 245 Fairview Mall Dr., Suite 201. The
office phone number remains 416-222-0048. In addition
to scheduled appointments, walk-in counselling services
will be available at this location on Thursdays from 9 a.m.
to 7 p.m. For information about all of CFS Toronto's
services
and
programs,
please
visit
http://www.cfstoronto.com.

„Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę Bożą i
Matki Najświętszej dla naszej parafii”
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Sunday, September 9, 2018
9:00 am
For the repose of the soul of † Vitaliano Marino – Requested
by daughter Antonella
11:00 am
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marii
Gulbińskiej i Jej rodziny – Od S.Z. Antkowksich
Za † Seweryna Borowskiego
Za † rodziców Stanisławę i Stanisława Lagut w rocznicę ich
śmierci oraz † brata Mariusza i wujka Jana Zasowskiego –
Od Elżbiety z rodziną
Za † Józefa Dłużeń oraz wszystkich zmarłych z rodziny
Dłużeń i Lewandowskich – Od Agnieszki i Romana
Za † Tadeusza Dąbrowskiego w 17 rocznicę śmierci – Od
córki z rodziną
Za † Franciszkę, Józefa i Romana Horodejczuk oraz † Jana
Powęska – Od Rodziny
Wednesday, September 12, 2018
7:00 pm
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla dzieci,
ich rodzin i najbliższych członków rodziny
Friday, September 14, 2018
7:00 pm
Za † Izabelę – Od rodziny
Saturday, September 15, 2018 (Latin)
9:00 am
Za † Franciszka i Anielę Zieńczuk
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
Sunday TV Mass moves to New Channels starting Sept. 9
For the past 30 years the Sunday Mass for the TV community has
been on CFTO Toronto. Starting on Sunday, September 9, this
Mass will no longer be broadcast on CFTO. The Archdiocese of
Toronto and the National Catholic Broadcasting Council (NCBC)
are partnering to make the Sunday TV Mass available on
VisionTV at 8 a.m. and Yes TV at 10:30 a.m. Please check your
local listings or call the NCBC toll-free 1-888-383-6277 or visit
www.dailytvmass.com for more information.

