UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA N.M.P.

NR 33

INTENCJE MSZALNE (16 - 22 sierpnia, 2021r.) MASS INTENTIONS
PONIEDZIAŁEK, 16 sierpnia
9:00

O łaskę uzdrowienia dla Barbary
O zdrowie i bł. Boże dla Tomasza (ur.)
† Zdzisław Nowak

WTOREK, 17 sierpnia
19:00

Nowenna do bł. Bronisława Markiewicza
† Edward Snopek (r.)
† Stanisława Snopek
† Magdalena, Marcin Rutkowski, Jan, Helena Szaporda

ŚRODA, 18 sierpnia
9:00

O zdrowie i szczęśliwą operację dla Anny Kraśnickiej
† Jan Kwiatkowski (1r.) - J.Z. Liszewski
† Emil Sokalski - Rodz. Fraszka

CZWARTEK, 19 sierpnia
18:00
19:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu
O zdrowie i bł. Boże dla Maksymiliana Davis (12 ur.) - Dziadkowie
O szczęśliwe rozwiązanie dla Jayme - Ciocia
† Jacek Leicht, Karol i Józefa Rzeźniczek

19:00

† Dusze w czyśćcu cierpiące
† Stanisław Pindur - Córka z Rodz.
† Maria Ciszek - Córka

PIĄTEK, 20 sierpnia
Św. Bernarda

SOBOTA, 21 sierpnia
Św. Piusa X

9:00

O bł. Boże i opiekę Matki Boskiej dla Nowożeńców: Marii i Michel - Rodzice
O zdrowie dla Stanisława - Siostra

2:00 p.m. Wedding Ceremony: Kamil Michalski & Jennifer Kerr
17:00
NIEDZIELA, 22 sierpnia
XXI Niedziela Zwykła

8:00
10:00
12:00

St. Mary’s 13:00

O potrzebne łaski, dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla Joanny i Dawida - Rodzice
† Karol Możdżeń (18 r.) - Żona z Rodz.
† Zofia Michalak - Córka z Rodz.
W INT. PARAFIAN (FOR PARISHIONERS)
For God’s blessings for Kathleen, Clarence, Mary-Ann Douglas
† Barbara, Henry Bernat, Władysław i Bronisława Hołomek - R. Ochnik
O bł. Boże dla Dawidka Juras (7 ur.) - Dziadkowie
† Maria Dul (r.)
† Weronika, Bronisław, Stanisław Raczyński
O zdrowie, bł. Boże i opiekę M. Bożej i św. Józefa dla Iwony i Stanisława Gierałt (r. ślubu)
† Genowefa i Jan Grzelak, Franciszek Abramowicz
† Carmen Ciurea Krupski - Mąż
O zdrowie, dary Ducha Św. i opiekę M. Bożej dla Synów
W int. Bogu wiadomej
† Nina Wiwatowski, Sabina i Stanisław Kukliński
Składka niedzielna: 7/8 sierpnia: $3,305.00
Bóg zapłać!

Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P.
15 sierpnia 2021r.

Czytania liturgiczne / Readings

Księga Apokalipsy św. Jana Apostoła / Revelation (11:19,12:1-6,10)
1 List św. Pawła Apostoła do Koryntian / 1 Corinthians (15:20-26)
Ewangelia wg św. Łukasza / Luke (1:39-56)
Liturgia Słowa uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przepełniona jest radością. „Niewiasta, która
obleczona jest w słońce i księżyc pod stopami, rodzi Syna – Mężczyznę, będącego Pasterzem wszystkich narodów”.
To Dziecko, „przeznaczone na upadek i powstanie wielu”, przez swoją śmierć na drzewie hańby zniweczy śmierć.
Blessed is the womb that bore you.

„Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój
w Bogu, moim Zbawcy”
Dzisiaj obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny z ciałem i duszą.
«Dzisiaj – jak mówi św. Bernard – do Nieba zostaje
wzięta Dziewica pełna chwały i napełnia rozkoszą
mieszkańców niebios». Do tego dodaje następujące,
wspaniałe słowa: «Cóż za piękny dar przekazuje
dzisiaj Ziemia Niebu! Dzięki temu gestowi przyjaźni
– dawania i otrzymywania – łączy się to co ludzkie
z tym co boskie, to co ziemskie z tym co niebieskie,
to co pokorne z tym co wzniosłe. Najwspanialszy
owoc ziemi jest tam, skąd pochodzą najlepsze dary.
Wyniesiona na wysokości, Święta Dziewica
rozdziela swoje dary ludziom».
Pierwszym darem, którym cię obdarowuje jest
Słowo, które Ona potrafiła zachować z wiernością
i sprawiła, że wydało ono owoc dzięki cichej
i przytulnej głębi jej serca. Podczas gdy Słowo
w niej trwało, a Życie dla ludzkości zostało w niej
poczęte «Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem
w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy.
Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.»
(Łk 1,39-40). Obecność Maryi potęguje radość:
«Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał
w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko
w moim łonie» (Łk 1,44) – wykrzykuje Elżbieta.
Przede wszystkim jednak udziela nam swojego daru
wdzięczności, jej własnej radości wyrażonej
śpiewem, jej Magnificat: «Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy...» (Łk
1,46-47). Cóż za wspaniały prezent otrzymujemy
z niebios wraz ze śpiewem Maryi, dzięki któremu
stało się Słowo Boże. W tym śpiewie znajdują się
wskazówki, które pomagają nam nauczyć się tego,
jak łączyć to co ludzkie z tym co boskie, to co
ziemskie z tym co niebieskie, żeby odpowiedzieć tak
jak ona na dar od Boga, którym jest Jego Syn.
Podążając za przykładem Maryi, która jako pierwsza
doznała chwały, do jakiej jesteśmy przeznaczeni,
aby być darem od Boga dla świata, a jutro darem
ludzkości dla Boga.

„My soul proclaims the greatness of the Lord, my
spirit exults in God my savior!”
Today, we celebrate the solemnity of the Assumption
of the Blessed Virgin Mary in body and soul to
Heaven. «Today - St. Bernard says - the Virgin, full
of glory, is taken up to heaven, showering the
celestials beings with joy». And he will add these
precious words: «What a beautiful present the earth
is today sending to heaven! With this wonderful
gesture of friendship - such as giving and receiving the human and the divine, the earthly and the
heavenly, the humble and the sublime, merge into
one. It is there, the most precious earthly fruit, where
the best presents and the most valuable gifts come
from. Taken up to heaven, the Virgin Mary will
lavish her gifts on all men».
The first gift she lavishes on us is the Word, that She
knew how to keep so faithfully in her heart, by
making it bear fruit from the very profound and
warm silence. With this Word in her interior space,
while begetting in her womb the Life for all men,
«Mary set out for a town in the Hills of Judah. She
entered the house of Zechariah and greeted
Elizabeth» (Lk 1:39-40). Mary's presence exults in
joy, and Elizabeth says: «The moment your greeting
sounded in my ears, the baby within me suddenly
leapt for joy» (Lk 1:44).
She, mostly, presents us with the gift of her
commendation, her same joy made music, her
Magnificat: «My soul proclaims the greatness of the
Lord, my spirit exults in God my savior!...» (Lk 1:4647). What a beautiful gift the heaven sends back to
us with Mary's song, made word of God. In this song
we find the signs to learn how the human and the
divine, the earthly and the celestial blend together,
while being able to react, as She does, to the gift
God presents us with, in the person of his Son,
through his Saint Mother: to become a gift from God
to the world, and tomorrow, a gift from mankind to
God, by following Mary's example, who precedes us
in this glorification which we are bound to.

UROCZYSTOŚĆ M.B. CZĘSTOCHOWSKIEJ

26 sierpnia przypada Uroczystość M.B.
Częstochowskiej
a
zarazem
odpust
parafialny. Już dziś zapraszamy na Mszę św.
o godz. 19:00. Zapisy będą dostępne na naszej stronie
internetowej oraz w biurze parafialnym.
KSIĘGA TRZEŹWOŚCI

Odpowiadając na apel Konferencji Episkopatu Polski,
Krucjata Wyzwolenia Człowieka działająca przy naszej
parafii gorąco zachęca do nie spożywania alkoholu
oraz modlitwy w intencji osób uzależnionych przez
cały miesiąc sierpień (nie jest to równoznaczne
z podjęciem krucjaty). Wpisy do księgi, ze względu na
panującą pandemię, będą dokonywane telefonicznie
(519) 672-0088 lub przez email (olc@dol.ca). Prosimy
o zgłaszanie tylko imienia i nazwiska bez przyczyny
lub intencji podjęcia abstynencji. Intencje, które będą
objęte modlitwą przed Najśw. Sakramentem, można
wrzucać do skrzynki przy figurze Św. Józefa.
„NIEDZIELA” / „GOŚĆ NIEDZIELNY”

Osoby zainteresowane prenumeratą czasopism
„Niedziela” i „Gość Niedzielny” proszone są
o kontakt z biurem parafialnym - (519) 672-0088.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Sakramentalny związek małżeński zamierzają
zawrzeć: Kamil Michalski i Jennifer Kerr. Ślub
odbędzie się w naszym kościele w sobotę, 21 sierpnia,
2021 roku.
LISTA PARAFIALNA

W związku z uaktualnianiem naszej listy parafialnej
w dalszym ciągu prosimy o podawanie bieżących
adresów, numerów telefonu oraz email - telefonicznie
(519) 672-0088 lub przez email olc@dol.ca
PIKNIK POLONIJNY

Zarząd PSN zaprasza na piknik polonijny, który
odbędzie się w sobotę, 21 sierpnia w Ośrodku
Rekreacyjnym w Nilestown. Rozpoczęcie o godz.
13:00. W programie wiele atrakcji dla dzieci
i dorosłych. Dochód przeznaczony zostanie na remont
dachu hali w Nilestown.

Truth, Reconciliation and Healing: Speaker Series
and Gatherings
Beginning September 8, the Springbank Catholic Family
of Parishes will be hosting gatherings to discuss the
process of reconciliation and healing with Indigenous
communities. Each week will cover a different topic and
the speakers will come from both Indigenous and settler
communities. These gatherings will take place in the
Parish Hall at St. George's parish and online, beginning
at 7:00 p.m. and concluding by 9:00 p.m. Registration
will be required, whether you would like to attend these
talks in person or virtually. To register, please
email springbankcatholic@dol.ca or call (519)471-4220.
A full description of the event and a list of speakers is
at http://www.forums.dionet.ca/parishbriefings/Shared%2
0Documents/2021-08August/Truth%20and%20Reconciliation.pdf

Laity
Preparation
Seminars
Celebrations of Word and Hours

for

Sunday

The Liturgy Office of the Diocese of London will be
hosting four session, on Saturdays, to prepare laity
within our community to preside at Sunday Celebrations
of Word and Hours. Each Family of Parishes, activated
or not yet activated, is asked to send one or two persons.
All of the sessions will be offered in person at St.
George’s Church in Byron (Springbank Catholic Family
of Parishes). If Covid restrictions do not allow us to
gather in person, the program will be offered virtually.
Candidates must attend all four Saturdays (September
18, October 16, November 20 and December 11) to be
mandated for this work. The days will begin promptly at
10 am and will conclude at 3 pm. Lunch will be supplied.
Topics will include a thorough examination of the
primary text and its placement in a broader sacramental
framework, a theology of the Word, the role of the laity
in leading worship, the liturgical year, et cetera.
The three instructors for the program are Michael
Bechard, Andrea DiGiovanni and Chris McConnell.
One set of program materials will be provided to
candidates at the first session. There is no fee for the
program, but registration is required. To register, please
contact Chris McConnell at cmcconnell@dol.ca
or through calling (519)471-4220.
If anyone from our parish is interested in learning more about
the seminar, please contact Fr. Waclaw.

CONGRATULATIONS

Prosimy o zamawianie intencji mszalnych
telefonicznie - (519) 672-0088, przez email
olc@dol.ca lub osobiście w biurze parafialnym.

We would like to congratulate Andrea Chelchowski and
Daniel Domingues who entered into the Sacrament of
Marriage. May the Lord guide and bless them in their
new journey in life.

