XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA, 7 PAŹDZIERNIKA 2018
Refren Psalmu:
Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi
Rozważania Niedzielne

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
Różańcowej
7 października

Przymierze miłości
Szukając w języku wiary odpowiedniego pojęcia
mogącego
wyrazić
tajemnicę
wierności
i
nierozerwalności małżeństwa, można sięgnąć do
słowa „przymierze”. Kojarzy się ono bowiem z
nierozerwalną więzią Boga z ludem. Boga, który
pomimo słabości swego narodu nigdy nie zrywa
przymierza, nie cofa raz danego słowa. Nauka
Chrystusa o małżeństwie opiera się na wierze w
człowieka i wierze w ludzką miłość. Skoro Bóg czyni
człowieka partnerem przymierza, to czyż ludzie,
których łączy miłość i pragną dobra dla siebie, nie
są w stanie zbudować głębokiej i trwałej relacji?
Przymierze jest więzią niezniszczalnej miłości, a jej
gwarantem jest Bóg. W niej ma udział również
przymierze zawierane między małżonkami, które
Kościół, mocą Chrystusa, podnosi do godności
sakramentu.
Proszę Cię, Jezu Chryste, abyś we wszystkich
rodzinach i małżeństwach objawił moc swojej
zbawczej i miłosiernej miłości. Umocnij, Panie,
zwłaszcza tych, którzy doświadczają trudności i
kłopotów. Pomóż mi, bym umiał kochać Boga i
ludzi.

Your gift to God and our Parish
September 28, 2018
Sunday Offerings:
$ 1, 295
Roof Replacement:
$ 645
Needs of the Church in Canada: $ 605
Heartfelt thank you for your generous support
of the Church. God bless! Bóg zapłać!

Wspomnienie
Najświętszej
Maryi
Panny
Różańcowej zostało ustanowione na pamiątkę
zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami
tureckimi, odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką
Koryncką) 7 października 1571 r. Sułtan turecki
Selim II pragnął podbić całą Europę i zaprowadzić
w niej wiarę muzułmańską. Ówczesny papież - św.
Pius V, dominikanin, gorący czciciel Matki Bożej usłyszawszy o zbliżającej się wojnie, ze łzami w
oczach zaczął zanosić żarliwe modlitwy do Maryi,
powierzając Jej swą troskę podczas odmawiania
różańca. Nagle doznał wizji: zdawało mu się, że
znalazł się na miejscu bitwy pod Lepanto. Zobaczył
ogromne floty, przygotowujące się do starcia. Nad
nimi ujrzał Maryję, która patrzyła na niego
spokojnym wzrokiem. Nieoczekiwana zmiana wiatru
uniemożliwiła manewry muzułmanom, a sprzyjała
flocie chrześcijańskiej. Udało się powstrzymać
inwazję Turków na Europę. Tenże papież,
świadom, komu zawdzięcza cudowne ocalenie
Europy, uczynił dzień 7 października świętem Matki
Bożej Różańcowej i zezwolił na jego obchodzenie w
tych kościołach, w których istniały Bractwa
Różańcowe. Klemens XI, w podzięce za kolejne
zwycięstwo
nad
Turkami
odniesione
pod
Belgradem w 1716 r., rozszerzył to święto na cały
Kościół. W roku 1883 Leon XIII wprowadził do
Litanii Loretańskiej wezwanie "Królowo Różańca
świętego - módl się za nami", a w dwa lata później
zalecił, by w kościołach odmawiano różaniec przez
cały październik.

Ogłoszenia / Announcements
14 i 21 października odbędzie się liczenie uczestników
Mszy Św. niedzielnej. Każdego roku wyniki frekwencji
wiernych na Mszach Św. są przekazywane do
Archidiecezji w Toronto. Postarajmy się, aby nasz udział
w Mszy Św. był jak najliczniejszy.
❖
Are you still hurting from an abortion experience? Let
God show you his love. We can help. A weekend retreat
for women whose hearts have been broken by abortion:
October 26-28, 2018. Project Rachel – private and
confidential.
Call
416-629-8264
or
e-mail
ProjectRachel@stmarysrefuge.org. “Then he embraced
them and blessed them, placing his hands on them.”
Mark 10

27TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, OCTOBER 7, 2018
Psalm Refrain:
May the Lord bless us all the days of our lives
Reflection .....

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

Given the increasingly secular times in which
we live, one can imagine how fragile conversations
centred on marriage and family can be. That said,
as Catholics, we are called to humbly and lovingly
share God’s teachings and reinforce our faith’s
mission in a world not always open to or familiar
with the Good News.
Since the dawning of creation, God designed
man and woman to both complement and unite with
one another, bearing children as fruits of their love.
In essence, two reciprocal halves are to become
whole and combine to create new blessings.
In today’s Gospel Jesus states clearly that
marriage is to be an eternal bond between a man
and a woman, with a loving and committed heart
shared by both spouses. Any experience outside of
this context or any human dissolution of this union,
we can deduce, contravenes the will of God.
While marriage is designed to be unitive,
Jesus illustrates its procreative nature when he
embraces the children. His blessing and assurance
of their entry into heaven invite us to equally
welcome them as gifts of God.
While being sensitive and supportive to
those in difficult situations, let us wholeheartedly
strive to follow God’s will for marriage and family,
united as Jesus unites with his bride, the Church.
Come & See Weekend – November 2 - 4, 2018
The Office of Vocations invites single Catholic men
17 years and older, to attend a Come & See
Weekend from Friday, November 2 (begins at 6:30
p.m.) to Sunday, November 4 (ends at 1:30 p.m.), at
St. Augustine’s Seminary. The weekend offers time
for prayer, reflection and information on the process
of becoming a Catholic priest. Register online at
www.vocationstoronto.ca. Registrants 17 years
old require parental consent. For more information,
please contact the Office of Vocations at: 416 968
0997; email: vocations@archtoronto.org.

„O łaskę wiary i Dary Ducha Świętego dla
wszystkich osób konsekrowanych”
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Sunday, October 7, 2018
9:00 am
For all parishioners
11:00 am – Wolna
Wednesday, October 10, 2018
7:00 pm
O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Najświętszej dla Barbary Bregin
O potrzebne łaski dla Karola w 25 rocznicę Chrztu
Świętego
Friday, October 12, 2018
7:00 pm - Wolna
Saturday, October 13, 2018
9:00 am
O Boże błogosławieństwo i dar łaski wiary dla
Michała
Sunday, October 14, 2018
9:00 am
For all parishioners
11:00 am
Za † brata Mieczysława Michaluk w 1 rocznicę
jego śmierci – Od siostry z rodziną
Za † Wiktorię Kolasa w 1 rocznicę śmierci i jej
męża † Henryka Kolasa oraz † Kazimierza
Ślusarskiego – Od dzieci i wnuków

