XVII NIEDZIELA ZWYKŁA, 28 LIPIEC, 2019
Refren Psalmu:
Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.
Św. Ignacego z Loyoli/ St. Ignatius of Loyola
31 lipca/ 31 July

Ignacy urodził się w roku 1491 w Loyoli w
Kantabrii.
W
Paryżu
zebrał
pierwszych
towarzyszy, z którymi później założył w Rzymie
Towarzystwo Jezusowe. Działalność tego zakonu
przyczyniła się do odnowy Kościoła. Zmarł 31
lipca 1556 roku.
Ignatius was born in 1491 in Loyola, Cantabria. In Paris he
gathered the first of his companions with whom he would
create the Society of Jesus (the Jesuits) in Rome. The
activities of this order contributed to the renewal of the Church.
Ignatius died in Rome on July 31, 1556.

Misje Katolickie w Kanadzie
The Catholic Missions in Canada
Założone w 1908 r. Misje Katolickie w Kanadzie, zwane
wówczas Kanadyjskim Towarzystwem Rozszerzania Kościoła
Katolickiego, przybywały z pomocą odległym misjom w całym
kraju, gdzie brak zasobów uniemożliwiał utrzymanie obecności
katolickiej bez zewnętrznej pomocy finansowej. W 1905 r.
oficjalny status Kościoła Katolickiego w Kanadzie i Stanach
Zjednoczonych został zmieniony z kościoła „misyjnego”, a tym
samym otrzymującego finansowanie na swoją działalność, na
status kościoła „niezależnego”, który musiał odtąd sam
finansować własną działalność. Ta zmiana spowodowała
wielkie trudności w wielu dziedzinach. W początkowym
okresie Towarzystwo zobowiązało się doprowadzić Kościół do
tysięcy katolików osiedlających się w zachodniej Kanadzie.
Towarzystwo zapewnia wsparcie dla misjonarzy, remonty
budynków, posługę wśród ludności tubylczej i edukację
religijną. Prowadzi także program dla świeckich liderów z
zainteresowanych wspólnot. Możesz zaoferować swoje
wsparcie, przekazując darowiznę, angażując swój czas i
zdolności,
zbierając
fundusze,
lub
po
prostu
rozpowszechniając powyższą informację. Za dwa tygodnie
druga składka przeznaczona będzie na Misje Katolickie w
Kanadzie.
Founded in 1908, Catholic Missions in Canada, then known as
The Catholic Church Extension Society of Canada, has come
to the aid of isolated missions across the country where a lack
of resources makes it impossible to maintain a Catholic
presence without outside financial help. In 1905, the official
status of the Catholic Church in Canada and the United States
was changed from being a “mission” church, and thus
receiving funding for its operation, to being an “independent”
church having to finance its own operation. This change
presented great difficulties in many areas. In the early days,
the Society undertook to bring the Church to thousands of
Catholics settling in Western Canada. As the need for
missionaries grew, the Society began supporting the
education of seminarians. The Society provides support for
missionaries, building repairs, First Nations ministries, and
religious education. They also spearhead a lay pastoral
leadership program for those interested. You can offer your
support by donating, becoming a faithful steward, fundraising,
or simply by spreading the word. In two weeks there will be a
second collection for the Catholic Missions in Canada.

OGŁOSZENIA/ ANNOUNCEMENTS
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i
pierwsza sobota miesiąca. Zapraszamy na
nabożeństwa odpowiednio: w piątek do
Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 7:00
pm oraz w sobotę na całodzienną adorację
Najświętszego Sakramentu po Mszy Św. o godz.
9:00 do 16:00.
This week falls on the first Friday and first
Saturday of the month. We welcome all who are
interested to join in devotions offered in the
Polish language. On Friday there will be a
devotion to the Sacred Heart of Jesus at 7:00pm
and on Saturday after mass there will be an allday adoration of the Blessed Sacrament from
9:00am – 4:00pm.
❖
Konferencja Polskich Księży na Wschodnią
Kanadę serdecznie zaprasza Polonię na
doroczną Pielgrzymkę Polonii do Sanktuarium
Męczenników Kanadyjskich w Midland, która
odbędzie się w niedzielę, 11 sierpnia 2019 roku.
Tegorocznym
uroczystościom
przewodniczył
będzie ks. bp Andrzej Przybylski z Częstochowy.
Prosimy, aby organizacje parafialne z chorągwiami
ustawiły się na wzgórzu i gotowe były do procesji o
godz. 11:15.
❖
The Catholic Register’s Youth Speak News
Program – Application Deadline Extended Calling young writers! The Catholic Register is
seeking senior high school and university students
for its Youth Speak News reporting team. For
information, email: editor@catholicregister.org.
❖
Chilawee Trails Camp 2019 for Girls (Ages 9-14)
Week 1: Sunday, August 4 to Saturday, August
10 Week 2: Monday, August 12 to Sunday,
August 18
Barry’s Bay OUTSIDE DIOCESE Chilawee Trails
Girls Overnight Camp is an accredited member of
the Ontario Camping Association. Our mission is to
help girls develop friendships and have fun
outdoors, while enjoying sports and crafts in a
relaxed atmosphere. Daily Mass and confession
are offered. Spiritual formation is entrusted to Opus
Dei. Weekly fees: $415 to $445 per camper.
Financial sponsorship is available.
PHONE: 905-634-1835
EMAIL: director@chilaweetrails.ca
WEB: www.chilaweetrails.ca

SEVENTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME, JULY 28TH, 2019
Psalm Refrain:
On the day I called, O Lord, you answered me.

Na Niedzielę/For Sunday...
„Panie, naucz nas modlić się”: Wiara jest relacją

osobową, czyli spotkaniem Boga z człowiekiem. Jej wzrost
zależy od stałości i jakości komunikacji z Bogiem. Jej
wyrazem jest codzienna modlitwa. Dziś Jezus przypomina,
jak jest ona ważna. W modlitwie zawsze będę uczniem.
Nawet ucząc jej innych (np. dzieci), sam potrzebuję
postawy pokornej otwartości. Po raz kolejny proszę
Jezusa, aby pomógł mi w dialogu z Bogiem. Jezus
pokazuje mi trzy ścieżki i zachęca, aby iść nimi wszystkimi.
Na modlitwie mam prosić, w ten sposób wyrażam wiarę w
dobroć i wszechmoc Boga, który nigdy nie pozostawia
mojej modlitwy niewysłuchanej. Na modlimam wreszcie
kołatać, angażować w ten dialog całego siebie z całym
swoim życiem. W modlitwie Ojcze nasz to wszystko
znajdę. Codziennie, bez wyjątku. Bądź, Panie Jezu, moim
nauczycielem modlitwy. Chcę wpatrywać się w Twoją
zażyłą rozmowę z Ojcem i codziennie Cię w tym
naśladować. Proszę Cię o Twoją cierpliwość i
posłuszeństwo dla mojego serca.


In today's reading, from the beginning of Chapter 11 of
his Gospel, Luke presents the core of Jesus' teaching on
prayer. The disciples notice Jesus praying “in a certain
place.” They ask him to teach them to pray just as John
the Baptist had taught his disciples. Jesus teaches them a
simple version of the most famous Christian prayer, the
Our Father, or the Lord's Prayer. We pray that God's
name will be recognized as holy and that his rule over all
will be established. Jesus goes on to reassure them that
God answers prayers. First, he tells a parable about a
persistent neighbor who asks a friend for bread at
midnight. The friend is already in bed and has no desire
to disturb his family by opening the door. But because the
neighbor is persistent, the sleeping man gets up and
gives him all that he needs. If a neighbor is willing to help
us if we are persistent enough, how could God not
respond to our requests? This teaching concludes with
the reminder that if we seek, we will get a response. If a
human father, with all his faults, knows how to give good
gifts to his children, how much more will our heavenly
Father give us? This foreshadows the gift of the Holy
Spirit, which is central to Luke's theology and will play an
important role in the growth of the early Church after
Pentecost.
The parable and the concluding teaching in this section
should not lead us to think of prayer as a series of
requests presented to God. Prayer consists of
recognizing God's holiness and his rule over all things.

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

„O powołania Kapłańskie i zakonne”
Sunday, July 28, 2019
9:00 am
❖ For the repose of the soul of † Firmina Figueira –
from Carlos Oliveira
❖ For the repose of the soul of † Joao Dos Reis
❖ For the repose of the soul of † Angelo Placido and
Giovanni Maketi – from Vincenza
11:00 am
❖ Za † rodziców Annę i Stanisława Maciąg i za
zmarłych z rodziny – od córki z rodzinę
❖ Za † Andrzeja Prusinowskiego – od siostry
Wednesday, July 31, 2019
7:00 pm
❖ W intencji Bogu wiadomej
❖ A prayer for Teresa Nguyen for her success
regarding her License Exam of Nursing – from the
Dang family
Friday, August 2, 2019
7:00 pm
❖ W intencji Zofii i Andrzeja Bacci z prośbą o opiekę
i błogosławieństwo Boże
Saturday, August 3, 2019
9:00 am
❖ O Boże Miłosierdzie dla Kanady i rządzących –
Rodzina Żywego Różańca
Sunday, August 4, 2019
9:00 am
❖ For the repose of the soul of † Aniela and
Bolesław Lubieniecki – from the Antkowski family
❖ A prayer for Joseph Dang for his success
regarding his License Exam on Optometry – from
the Dang family
11:00 am
❖ W intencji uwielbienia Boga Ojca
❖ Za † Seweryna Borowskiego – od rodziców i brata
Roberta
❖ Za † Andrzeja Prusinowskiego – od siostry

Your gift to God and our Parish on July 21, 2019

Sunday Offerings:

$ 1, 020.00

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

