XXX NIEDZIELA ZWYKŁA, 28 PAŹDZIERNIKA 2018
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 21, 2018
Sunday Offerings:
World Mission Sunday:

$ 1, 570
$ 845

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 w tym dniu
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, Krąg Staroharcerski
„Młoda Polska” zaprasza na pączki, kawę, pierogi i kluski
śląskie. Czuwaj! Zapraszamy!
❖
Come and See Weekend
The Office of Vocations is hosting a Come & See
Weekend for men 17 years and older, at St. Augustine’s
Seminary from Friday, November 2 at 6:30 p.m. to
Sunday, November 4, until 1:30 p.m. This weekend
offers a way for men to discern a possible call to
priesthood at our seminary. Registration can be done
online at www.vocationstoronto.ca. For more information,
please
call
us
at
416-968-0997
or
email:
vocations@archtoronto.org.

30TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, OCTOBER 28, 2018
Psalm Refrain:
The Lord has done great things for us; we are filled with joy.
Reflection .....
Today we continue to read from Mark’s Gospel. In this
Gospel, we find evidence of Jesu’ fame in the sizable crowd
that accompanies him as he journeys to Jerusalem. Jesus’
reputation as a healer has preceded him. When the blind
man, Bartimaeus, hears that Jesus of Nazareth is passing
by, he calls out to him, asking for his pity.
When Bartimaeus calls out to Jesus, the crowd around
him tries to silence him. Yet Bartimaeus persists, calling out
more loudly and with greater urgency. He will not be
silenced or deterred from getting Jesus’ attention. We notice
how quickly the crowd’s reaction changes when Jesus calls
for Bartimaeus. Those who sought to quiet him now
encourage him.
When Jesus restores Bartimaeus’s sight, no elaborate
action is required. (In other healing stories in Mark’s Gospel,
actions accompany Jesus’ words). In this instance, Jesus
simply says that Bartimaeus’s faith has saved him.
Throughout Mark’s Gospel, the success of Jesus’ healing
power has often been correlated with the faith of the person
requesting Jesus’ help. For example, it is because of her
faith that the woman with the hemorrhage is healed. When
faith is absent, Jesus is unable to heal; we see this after his
rejection in Nazareth.
Once his sight has been restored, Bartimaeus follows
Jesus on his way to Jerusalem. In Mark’s Gospel,
Bartimaeus is the last disciple called by Jesus before he
enters Jerusalem. Bartimaeus hears that Jesus of Nazareth
is passing by, but he calls out to Jesus using words of
faith— “Son of David.” Many in Jesus’ time believed that the
anticipated Jewish Messiah would be a descendent of King
David. Bartimaeus’s words prepare us for the final episodes
of Mark’s Gospel, which begin with Jesus’ preparation for
the Passover and his triumphant entry into Jerusalem. As
Mark has shown us in our readings over the past few
Sundays, however, Jesus will be the Messiah in a way that
will be difficult for many to accept. Jesus will show himself to
be the Messiah through his suffering and death.

MODLITWY ZA ZMARŁYCH - NIEDZIELA 28 X
Z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia
Zadusznego odbędą się modlitwy za zmarłych na
następujących cmentarzach
Godz. 14:00:
Resurrection Catholic Cemetery, Whitby (Msza św.)
Godz. 14:30:
Meadowvale Cemetery, Brampton
Godz. 15:00:
Mount Hope, Park Lawn, Sanctuary, Holy Cross Toronto, Queen of Heaven, Woodbridge,
Pine Hills, Christ the King Cemetery - Scarborough
Godz. 16:00:
Assumption, Mount Peace, St. John’s, St. Mary’s –
Mississauga,
Thornton Cemetery, Oshawa

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

„O łaskę wiary i Dary Ducha Świętego dla
wszystkich osób konsekrowanych”
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Sunday, October 28, 2018
9:00 am
For the repose of the soul of † Rozalia Borkowska –
Requested by Pani Marysia
11:00 am
Za † Bolesława i Jadwigę oraz Michała Gulbińskich
Za † Józefa, Bronisława i Kazimierę Wszołek – Od
rodziny
Za † Antoniego Pochroń w 20 rocznicę śmierci – Od
synów w rodzinami
Za † rodziców Władysławę i Elisza Bagińskich – Od
dzieci z rodzinami
Za † Leopolda Piekut – Od przyjaciół
Dziękczynna w 65 rocznicę urodzin Danuty
Wednesday, October 31, 2018
7:00 pm
Za † Rozalię Borkowską – Od Henryki Sajna z rodziną
Thursday, November 1, 2018
7:00 pm
Za † Henryka i Stefanię Paszkiewiczów oraz † Teresę,
Feliksa i wnuka Pawła
Friday, November 2, 2018
7:00 pm
Za † Marka i Kosmę Suchowskiego
Za zmarłych wspomnianych w „wypominkach”
Saturday, November 3, 2018
9:00 am
Za zmarłych członków Rodziny Żywego Różańca
Za dusze cierpiące znikąd nie mające pomocy
Za † Aleksandra i Henrykę Michaluk – Od siostry z
rodziną
Sunday, November 4, 2018
9:00 am
For the repose of the soul of † Rozalia Borkowska –
Requested by children, grandchildren and greatgrandchildren
11:00 am
Za zmarłych wspomnianych w „wypominkach”
Za † Seweryna Borowskiego
Za † Edwarda Szabla – Od żony i całej rodziny
1:00 pm – Latin Mass (Feast of Christ the King)

