XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

NR 35

INTENCJE MSZALNE (30 sierpnia - 5 września, 2021r.) MASS INTENTIONS
PONIEDZIAŁEK, 30 sierpnia
9:00

O bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Tadeusza, Rafała i Lou
O bł. Boże i potrzebne łaski dla Piotra (ur.) - Rodzina
† Stanisław Mucha - Siostra

WTOREK, 31 sierpnia
19:00

Nowenna do bł. Bronisława Markiewicza
† Ks. Stanisław Smoroń (12 r.)
† Eugeniusz Łoziak (ur.) - Córka
† Czesława i Feliks Adamiak

ŚRODA, 1 września
9:00

O zdrowie i bł. Boże dla Mii (ur.) - Dziadkowie
† Bronisława, Jan Listwarz - Rodzina
† Stanisław Mucha - Siostra

CZWARTEK, 2 września
Pierwszy Czwartek

PIĄTEK, 3 września
Pierwszy Piątek

SOBOTA, 4 września
Pierwsza Sobota

NIEDZIELA, 5 września
XXIII Niedziela Zwykła

18:00
19:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu
O zdrowie i bł. Boże dla Sióstr Urszulanek - M. DeSando i T. Koza
† Władysław Kudła, z Rodziny Kudła
† Wacław Cisek (r.) - Córka z Rodz.

18:00
19:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu i Spowiedź
Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa
O bł. Boże i dary Ducha Św. dla Syna - Mama
† Dusze w czyśćcu cierpiące

8:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i Różaniec (8:20)
9:00 Wynagradzająca Maryi
† Tadeusz
† Krystyna i Eugeniusz Rygielski

17:00
8:00
10:00
12:00

St. Mary’s 13:00

† Rozalia Rzeszutko - Siostra z Rodz.
† Jan, Aniela i Roman Okoń - Rodzina
† Andrzej Niski (r.) - Żona z Rodz.
W INT. PARAFIAN (FOR PARISHIONERS)
† Marian Choinowski (r.) - Dzieci
† Marjorie Prebushewski - Family
W int. Rodzin Domowego Kościoła i Rodzin naszej Parafii
† Paweł Sierechoń - Wnuczki
† Katarzyna i Jan Rapciak, Zofia Kowalczyk
Dziekczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Jadwigi (ur.) - Rodzice
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Grzegorza (ur.) - Rodzice
O zdrowie i bł. Boże dla Stefanii Wójtowicz z okazji urodzin - Rodzice
Dziękczynna, z prośbą o zdrowie , bł. Boże i opiekę M.B. Częstochowskiej dla Zofii i Romana z Rodz.
O zdrowie i bł. Boże dla Nowożeńców: Jessi i Krystiana
O bł. Boże dla Marysi Gaik (roczek) - Rodzice
Składka niedzielna: 21/22 sierpnia: $2,677.00
Bóg zapłać!

XXII Niedziela Zwykła
29 sierpnia 2021r.

Czytania liturgiczne / Readings

Księga Powtórzonego Prawa / Deuteronomy (4:1-2,6-8)
List św. Jakuba Apostoła / James (1:17-18, 21-22,27)
Ewangelia wg św. Marka / Mark (7:1-8,14-15, 21-23)
Bóg troszcząc się o swoje stworzenie, odkrywa przed nami drogę dojścia do wieczności. Stawia na
niej swoje drogowskazy, jakimi są przykazania.
St. James charges us to be doers of the word and not hearers only.

„Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się
ludzkiej tradycji”
Dzisiaj, Słowo Boże pomaga nam odróżnić
Przykazania Boże, które stoją ponad ludzkimi
zwyczajami. Rzeczywiście wraz z upływem czasu
łatwo jest wypaczyć ewangeliczne przesłanie i zdając
lub nie zdając sobie sprawy, zastępować Przykazania
Boże, lub zdusić je przesadną drobiazgowością:
«I [gdy wrócą] z rynku, nie jedzą, dopóki się nie
obmyją. Jest jeszcze wiele innych [zwyczajów], które
przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie
kubków, dzbanków, naczyń miedzianych...» (Mk
7,4). To, dlatego prości ludzie, kierując się zdrowym
rozsądkiem, nie zwracali uwagi na doktorów Prawa
ani na faryzeuszy, którzy przedkładali ludzkie
spekulacje nad Słowo Boże. Jezus używa tutaj
profetycznej wizji Izajasza wobec hipokrytów
religijnych: «Słusznie prorok Izajasz powiedział
o was, obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci
Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode
Mnie.» (Mk 7,6).
Kiedy kilka lat temu Jan Paweł II prosił
o przebaczenie w imieniu Kościoła za wszystkie
krzywdy, jakie wyrządzili jego synowie w historii,
uzasadnił «oddaliliśmy się od Ewangelii».
«Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka,
co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi
z człowieka, to czyni człowieka nieczystym» (Mk
7,15), powiedział nam Jezus. Tylko to, co wychodzi
z serca człowieka, z jego wewnętrznej świadomości
osoby ludzkiej, może nas uczynić złymi. To zło
zadaje ból całej ludzkości i jednostce, która je
wyrządza. Religijność nie oznacza mycia rąk
(przypomnijmy Piłata, który skazał na śmierć
Jezusa!),
lecz
utrzymanie
czystości
serca.
A w sposób pozytywny potrafiła wyrazić to Święta
Teresa od Dzieciątka Jezus w swoich Rękopisach:
«Kiedy kontemplowałam mistyczne ciało Chrystusa
(...) zrozumiałam, że Kościół ma serce (...) płonące
miłością». Z serca kochającego wypływają dobre
dzieła, które pomagają dokładnie temu, kto
potrzebuje pomocy: «Bo byłem głodny, a daliście mi
jeść...» (Mt 25,35).

“You even put aside the commandment of God to
hold fast to human tradition”
Today, the Word of the Lord helps us to discern that
over and above our human usages we have to place
God's Commandments. In fact, as time goes by, it is
easy for us to distort the evangelic advice and,
willingly or not, replace the Commandments or engulf
them in a punctilious meticulousness: «They eat
anything when they come from the market without
first washing themselves. And there are many other
traditions they observe, for example, the ritual
washing of cups, pots and plates...» (Mk 7:4). This is
why plain people, with their typical common sense,
paid little attention to the doctors of the Law or to the
Pharisees, who were putting more emphasis on their
human speculations than on God's Word. To
the religious hypocrite Jesus applies Isaiah's
prophetic complaint («You, shallow people! How well
Isaiah prophesied of you when he wrote: ‘This people
honor me with their lips, but their heart is far from
me»: Mk 7:6).
When these last years, Saint John Paul II, in the name
of the Church, expressed his sorrow for all the
negative things that her children had done throughout
history, he did it by saying that «we had separated
from the Gospel».
Jesus tells us: «Nothing that enters one from outside
can make that person unclean. It is what comes out
from within that makes unclean» (Mk 7:15). What
comes out of a man's heart, from a person's conscious
seclusion, is what can make us bad. This malice is
what harms Mankind and us specifically. Religiosity
does not consist precisely in washing our hands
(remember Pilate who delivers Jesus Christ to be
crucified!), but in keeping our heart pure.
Speaking positively, this is what St. Therese of Lisieux
tells us in her Biographic Manuscripts: «Considering
the mystical body of the Church (...) I understood that
the Church has a heart and that this heart was
burning with love». From a loving heart spring, the
well done deeds that help precisely those who really
need help («For I was hungry and you gave me
food...»: Mt 25:35).

JUBILEUSZ 100-LECIA ZATWIERDZENIA
ZGROMADZENIA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
Rok 2021 jest jubileuszowym rokiem dla Księży
Michalitów na całym świecie. 100 lat temu Kardynał
Sapieha zatwierdził Zgromadzenie Świętego Michała
Archanioła w Diecezji krakowskiej, tym samym dając
początek Zgromadzeniu założonemu przez ks.
Bronisława Markiewicza. Mimo pandemii pragniemy
dziękować Bogu za dar Zgromadzenia i jego
Założyciela. Już dziś zapraszamy wszystkich parafian
do wspólnego dziękczynienia, które planujemy na
niedzielę, 26 września 2021 roku. Uroczysta Msza
święta w katedrze Św. Piotra w London o godz. 16.00.
INTENCJE MODLITEWNE NA MIEISĄC WRZESIEŃ

Za Ojca Świętego; O powołania kapłańskie, zakonne
i misyjne; O szczęśliwe rozpoczęcie roku szkolnego dla
dzieci, młodzieży i nauczycieli; Za poległych Polaków
w wojnach i zrywach wolnościowych; Za konających,
nieprzygotowanych do śmierci.

CONGREGATION OF ST. MICHAEL THE
ARCHANGEL – 100TH ANNIVERSARY

The Congregation of St. Michael the Archangel
known as The Michaelite Fathers will celebrate the
100th Year Jubilee (1921-2021) on Sunday,
September 26, 2021 at 4:00pm at St. Peter’s
Cathedral with the Bishops, Priests and the faithful of
the Michaelite Fathers’ parishes.
Due to Covid-19 restrictions we will not able to invite
everyone to the Mass marking the 100th Anniversary.
A special registration form will be available on the
website of our parishes where the Michaelite Fathers
are ministering. Come and celebrate with great joy
our 100th Year history as the Congregation of St.
Michael the Archangel “Who is like God”.
TRUTH, RECONCILIATION AND HEALING: SPEAKER
SERIES AND GATHERINGS - UPDATED

CHRZEST

Przez Sakrament Chrztu Świętego do Rodziny Bożej
zostali włączeni: Maya Byczkowski i Oliver
Bartlett. Gratulujemy!
PIERWSZY CZWARTEK, PIĄTEK I SOBOTA MIESIĄCA

W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek, Piątek
i Sobota miesiąca września. W czwartek wystawienie Najśw. Sakramentu od godz. 18:00
i Koronka do Miłosierdzia Bożego. W piątek wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź
od godz. 18:00. W sobotę - Adoracja Najświętszego
Sakramentu od godz. 8:00 i różaniec wynagradzający
o godz. 8:20.
ODSZEDŁ DO PANA

W minionym tygodniu pożegnaliśmy Stefana Totę.
Polećmy go Bożemu Miłosierdziu: „Wieczny
odpoczynek racz mu dać Panie”.
„NIEDZIELA” / „GOŚĆ NIEDZIELNY”

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

W dalszym ciągu prosimy o podawanie bieżących
adresów, numerów telefonu oraz email - telefonicznie
(519) 672-0088 lub przez email olc@dol.ca w celu
uaktualnienia naszej listy parafialnej.
NOWY ROK HARCERSKI 2021/2022

ZHP w London zaprasza dzieci i młodzież do
wstępowania w szeregi harcerstwa. Zbiorki odbywają
się w ośrodku ks. Michalitow w Melrose oraz w sali
Domu Polskiego SPK w London. Po dodatkowe
informacje i zapisy proszę dzwonić pod numer
telefonu (519) 8514370. Czuwaj!

Beginning September 8th, the Springbank Catholic
Family of Parishes will host 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 begin
at 7:00 p.m. and conclude by 9:00 p.m., and
registration is required. To register, and for more
information on guest speakers and other details, go
to https://springbankcatholic.ca/truthandreconciliation/
or call (519)471-4220.
CONGRATULATIONS

We would like to congratulate Marta Michalik and
Andrew Terpstra who entered into the Sacrament of
Marriage. May the Lord guide and bless them in
their new journey in life.
The Fourth wave of Covid-19 is on our doorstep.
It is important to remember that we are still in
a pandemic and that requirements for physical
distancing, using masks, and maintaining sanitation
practices have not been lessened. “This community
needs to do everything it can to keep it at bay. But the
single most important thing that we can do is - get
vaccinated!” The evidence is very clear - Vaccines
work. Nothing has changed in our Liturgies with the
exception for larger numbers to gather. We would
like to thank all those who work so hard to keep our
Church and offices safe in the midst of this
extraordinary situation.

