XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 11 LISTOPADA 2018
Refren Psalmu:
Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego
Rozważania Niedzielne

Oblicza miłości
Uboga kobieta wrzuciła do skarbony wszystko, co
miała. Podziwiamy jej postawę, zwłaszcza że sam
Jezus dał ją uczniom za przykład. Z drugiej strony
możemy się zastanawiać, czy postąpiła roztropnie.
Skarbiec świątynny niewiele się wzbogacił jej
drobną ofiarą, a ona pozostała bez środków do
życia. W takim myśleniu ukryta jest pewna forma
kalkulacji, obca ewangelicznej postawie miłości,
która „nie szuka siebie” (1 Kor 13, 5). Do ubogiej
wdowy podobne są osoby, które opiekują się kimś
chorym lub niedołężnym, ofiarując swój czas, siły i
pieniądze. Czują, że w taki sposób wypełniają
obowiązek miłości cierpliwej i szlachetnej (por. 1
Kor 13, 4). Wdowim groszem jest przebaczenie i
danie komuś kolejnej szansy, bo miłość „nie liczy
doznanych krzywd” (1 Kor 13, 5), albo uczciwość,
kiedy znajomi proponują zarobek na lewo. W końcu
miłość „nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz
raduje się prawdą” (1 Kor 13, 6).
Panie Jezu, dając mi za przykład ubogą wdowę,
uczysz mnie prawdziwej miłości. Umocnij we mnie
ducha ofiarności, bym w ten sposób był coraz
bardziej podobny do Ciebie.

Your gift to God and our Parish
November 4, 2018
Sunday Offerings:
Renovation Fund:

$ 1, 735
$ 2, 200

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

Życzenia Ojca św. z okazji 100-lecia
niepodległości
W środę, na placu Świętego Piotra, papież modlił się o
łaskę wiary, nadziei i miłości dla wszystkich Polaków,
aby w jedności i pokoju dobrze korzystali z cennego
daru wolności. Wcześniej w liście z okazji stulecia
odzyskania przez Polskę niepodległości Ojciec Święty
Franciszek przypomniał, że polski naród "przed
rozbiorami współtworzył historię chrześcijańskiej
Europy, wnosząc całe bogactwo własnej, szlachetnej
kultury i duchowości". Podkreśla w nim też, że
"odzyskanie
suwerenności
było
okupione
poświęceniem wielu Polaków, którzy dla ojczyzny byli
gotowi poświęcić swoją wolność osobistą, swoje
dobra, a nawet życie". Ojciec Święty Franciszek
napisał też, że wraz z Kościołem w Polsce i z
wszystkimi Polakami dziękuje Bogu za to, że "wspierał
swoją łaską i mocą kolejne pokolenia i sprawił, że
przed stu laty spełniła się ich nadzieja na wolność", że
nie utracili jej, mimo kolejnych doświadczeń
związanych z II wojną światową, nazistowską
okupacją i komunistycznym reżimem. Franciszek
życzył w końcu, żeby naród polski mógł żyć darem
wolności w pokoju i pomyślności, budując szczęśliwą
przyszłość ojczyzny w jedności, osadzonej na
duchowym dziedzictwie przodków i na bratniej miłości.
Niech zawsze wam towarzyszy opieka Maryi Królowej
Polski i Boże błogosławieństwo - dodał Franciszek.

Ogłoszenia / Announcements
Zachęcamy do przeczytania Listu Biskupów Polskich z
okazji 100-lecia Niepodległości, zamieszczonego na
stronie internetowej parafii:
http://stmarypolishchurch.ca/pl_PL/z-zycia-kosciola-wpolsce/.
❖
Jako
członkowie
wspólnoty
katolickiej,
regularnie
korzystamy z niestrudzonej służby naszych kapłanów.
Powołani przez Boga i wyświęceni, by troszczyć się o Jego
dzieci, kapłani służą naszym rodzinom, służą w kościołach,
szkołach, szpitalach, domach opieki, na misjach i na
ulicach. Fundusz wieczysty Shepherds’ Trust pozwoli
kapłanom godnie przeżyć czas ich emerytury. Dla wielu
naszych emerytowanych kapłanów oznacza to „podanie
ręki” dla zapewnienia ich szczególnych potrzeb, aby nadal
mogli godnie żyć. Zbiórki na fundusz wieczysty
Shepherds’ Trust będą przeprowadzone we wszystkich
kościołach Archidiecezji podczas weekendu 17/18
listopada. Fundusz ten to nie tylko wsparcie finansowe dla
księży na emeryturze; to namacalny sposób pomocy tym,
którzy troszczyli się o nas i okazania wdzięczności za
błogosławieństwa, które dzięki nim otrzymaliśmy. Bóg
zapłać za hojnie złożone ofiary.

32ND SUNDAY IN ORDINARY TIME, NOVEMBER 11, 2018
Psalm Refrain:
Praise the Lord, O my soul!
Reflection .....
The context for today’s Gospel continues to be
mounting tension between Jesus and the Jewish
authorities. Mark reports some of Jesus’ teaching in
the Temple area in today’s reading and in the
preceding verses not included in our Lectionary
sequence. In the first part of today’s Gospel, we
hear Jesus warn the crowds not to follow the
example of the scribes in seeking honor and
attention from others. It is important to recall that
Mark indicates that Jesus taught these things while
in the vicinity of the Temple in Jerusalem. Mark is
setting the stage for Jesus’ passion.
Jesus then observes how Jewish pilgrims are
making their contributions to the temple treasury.
The Temple in Jerusalem was the center of Jewish
worship in the time of Jesus. It was expected that
observant Jews would make pilgrimages to the
Temple to offer prayer and sacrifices. Pilgrims were
also expected to make a financial contribution to the
temple treasury.
As we would expect to be the case, Jesus
observes that those who were rich contributed large
sums to the treasury. Those with less means made
smaller contributions. A similar situation exists in
most of our parishes as well. Jesus calls attention,
however, to a poor widow who makes the smallest
of contributions—two coins of little value. Jesus
upholds the poor widow’s offering for his disciples’
consideration, commending her because her small
offering was an act of profound generosity, giving
from her livelihood rather than her surplus.
To give from our livelihood is not only an act of
generosity, it is also an act of trust in God. We can
only give from our need if we trust that God will
provide for us. Jesus himself demonstrates the
ultimate act of generosity and trust in God as he
gives his life for us on the cross.
Catholic Media & the World Day of the Poor – November 18

To commemorate the World Day of the Poor (November 18,
2018), Catholic media throughout the Archdiocese of
Toronto have partnered to prepare an online page
summarizing their activities in drawing greater attention to
this important date in the life of the church. To learn more
about programs and other initiatives leading up to November
18, please visit: www.archtoronto.org/dayofpoor for more
information. Please join us in prayer and outreach as the
global church lifts its collective voice to support the poor
among us.

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

„Za zmarłych członków Rodziny Żywego
Różańca”
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Sunday, November 11, 2018
9:00 am
For all souls
11:00 am
Podziękowanie za odzyskanie wolności z prośbą o
opiekę Matki Bożej nad Ojczyzną i jej mieszkańcami
O błogosławieństwo Boże dla Zofii i Jana Chomickich w
30 rocznicę ślubu
Za † Piotra Wasilewskiego i Józefa Hoduń – Od rodziny
Za zmarłych z Rodziny Bałdyga i Kolimaga – Od Rodziny
Bałdyga
Wednesday, November 14, 2018
7:00 pm
Za † Marię Machnicką – Od córek
Za † rodziców Helenę i Bronisława oraz brata Józefa –
Od córki Heleny Krawczyk
Friday, November 16, 2018
7:00 pm
Za zmarłych wspomnianych w „wypominkach”
Za dusze w czyśćcu cierpiące
Saturday, November 17, 2018
9:00 am
Za † Mariana Brzozowskiego w 17 rocznicę śmierci
Sunday, November 18, 2018
9:00 am
For all souls
11:00 am
W intencji zmarłych i żyjących Weteranów z placówki 621
Royal Canadian Legion
Za † Tadeusza i Janiny Marczak
Za † Antoniego – Od córki

