XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

NR 36

INTENCJE MSZALNE (6 - 12 września, 2021r.) MASS INTENTIONS
PONIEDZIAŁEK, 6 września
9:00

O potrzebne dary Ducha Św. i opiekę Najśw. Maryi Panny dla Siostry Elżbiety (r. ślubów)
† Dusze w czyśćcu cierpiące
† Stanisław Mucha - Siostra

WTOREK, 7 września
19:00

Nowenna do bł. Bronisława Markiewicza
† Ks. Stanisław Smoroń - Rodzina Fraszka
† Andrzej i Piotr Kloc
† Stanisława Snopek

ŚRODA, 8 września
Narodzenie N. M. P.

9:00

O bł. Boże i opiekę Najśw. Maryi Panny dla ks. Mateusza Szerszenia (ur.)
O szczęśliwe rozwiązanie dla Emily i Andre oraz o zdrowie dla Dzieci
† Mieczysław Miedzowski

18:00
19:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu
† Antoni Mastej
† Franciszek Szynkaruk (r.) i Anna Szynkaruk
† Kazimierz i Helena Sawicki, Genowefa Roszkowska, Alojzy Dąbrowski

19:00

† Stanisław Całka (5r.), Antoni Ruta (2r.)
† Stefan Kucharski (4r.)
† Anna i Jan Wiśniewski

CZWARTEK, 9 września

PIĄTEK, 10 września

SOBOTA, 11 września
9:00

NIEDZIELA, 12 września
XXI Niedziela Zwykła

17:00
8:00
10:00

12:00
St. Mary’s 13:00

O zdrowie, bł. Boże i łaski za przyczyną M.B. Częstochowskiej dla Eugeniusza i Elżbiety
O bł. Boże dla Izabeli (ur.)
† Teresa Bandur (r.) - J.M. Kaczor

† Wanda i Marian Niski - Rodzina
† Tadeusz Rodzinka, Józefa i Eugeniusz Bolanowski
† Katarzyna Barszczuk, Antoni Jarapud - Córka
W INT. PARAFIAN (FOR PARISHIONERS)
† Feliks, Nadzieja, Maria, Teodor Karpiński
† Joanna Chmielowski (1r.) - Przyjaciele
† Helena, Kazimierz, Wacław Sawicki
† Edward Gałązka (r.) - Rodzina
† Genowefa, Jan Kitowski, Magdalena, Władysław, Tadeusz Sitarz,
Grażyna Dąbrowska, Zbigniew Runk, Daniel, Wiktor Konieczny
O bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Amelii (4 ur.)
O bł. Boże i dary Ducha Św. dla Ewy i Andrzeja - Rodzice
† Zdzisław Nowak - Koleżanka Elżbieta z Rodz.
† Barbara, Kazimierz Madrowski, Barbara, Aniela i Jan Kabaciński
† Michał Karbowski
† Adrian Denis, Jacek i Henryk Gąsiorowski
Składka niedzielna: 28/29 sierpnia: $3,935.00
Bóg zapłać!

XXIII Niedziela Zwykła

Czytania liturgiczne / Readings

Księga Proroka Izajasza / Isaiah (35:4-7) List św. Jakuba Apostoła / James (2:1-5)
Ewangelia wg św. Marka / Mark (7:31-37)
Chrystus uzdrawia głuchoniemego wskazując nie tylko na swą zbawczą moc, lecz również na naszą
słabość. Wewnętrznego uzdrowienia potrzebuje każdy z nas; prorok Izajasz zapowiada, że przyjdzie
ono przez Mesjasza.
Jesus makes the deaf hear and the mute speak.

5 września 2021r.

„Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go,
żeby położył na niego rękę”
Dzisiaj, liturgia prowadzi nas do rozważania
o uzdrowieniu człowieka, który był «głuchoniemy» (Mk
7,32). Jak w wielu przypadkach (ślepiec z Betsajdy, ślepy
z Jerozolimy, etc.) cudom Pana towarzyszą gesty. Ojcowie
Kościoła widzą w tym fakcie wyraźny pośredniczący
udział Człowieczeństwa Chrystusa w jego cudach. Jest to
pośrednictwo
działające
w
dwóch
kierunkach:
z jednej strony to “uniżenie” i bliskość Słowa wcielonego
(dotyk palcami, głębokie spojrzenie, słodki i bliski głos);
a z drugiej strony to próba wzbudzenia w człowieku
zaufania, wiary i przemiany serca.

Także dla nas ma decydujące znaczenie poczucie
i przekonanie o miłości Boga, dla którego jesteśmy
obiektem nieskończonego miłosierdzia. Jest ono
przyczyną wielkiej hojności i miłości, o którą On nas
prosi. Wiele jest dróg, które musimy przejść, aby to
odkryć. Czasem jest to mocne i nagłe doświadczenie cudu,
a częściej powolne dochodzenie do tego, że całe nasze
życie jest cudem miłości. W każdym razie najważniejsze,
aby uświadomić sobie nasze ubóstwo, prawdziwą pokorę
i zdolność do uważnego słuchania głosu Boga.

“They asked Jesus to lay his hand upon him”
Today, the liturgy takes us to contemplate the healing of a
«deaf man who also had difficulty in speaking» (Mk 7:32).
As in other cases (the Bethsaida and Jerusalem blind men,
etc.), the Lord surrounds the miracle with a series of
outward motions. In such miracles, the Fathers of the
Church see the overemphasized harmonic involvement of
the Humanity of Christ. An involvement developed in
a double way: one, the “approach” and the closeness to us
of the Verb incarnated (the touch of his fingers, the depth
of his gaze, his sweet and intimate voice); on the other
hand, the attempt to awaken in the man the confidence, the
faith and the conversion of his heart.
The cures of the sick Jesus carries through mean indeed
much more than merely relieving the pain or recovering
the health. They are meant to achieve that those He loves
overcome their blindness, their deafness or their stagnant
immobility of the spirit. And, ultimately, a true communion
of faith and love.
At the same time, we can see how the grateful reaction of
the recipients of this divine gift is to proclaim God's
mercy: «The more He insisted on this, the more they
proclaimed it» (Mk 7:36). They bear witness of the divine
gift, they deeply experiment his mercy and are full of
a deep and genuine gratitude.
For all of us it is also of crucial importance to know and
feel that we are loved by God, the certitude we are the
object of his infinite mercy. This is the driving force
of generosity and love God is requesting from us. Many
are the ways that will carry us to make this discovery.
Sometimes, it will be the intense and sudden experience
of the miracle and, quite often too, the gradual discovery
that all our life is nothing but a miracle of love. In any
case, it is necessary we first realize our own indigence,
with a true humility and the capacity to listen reflexively to
God's voice.

NARODZENIE NAJŚW. MARYI PANNY - 8 września

NATIVITY OF THE BLESSED VIRGIN MARY - Sept.8th

Kościół raduje się, obchodząc święto Narodzin Maryi,
która przyszła na świat Niepokalanie Poczęta. Kiedy
Sobór w Efezie ogłosił dogmat o Bożym macierzyństwie,
już wtedy obchodzono w Jerozolimie uroczystość
poświęcenia bazyliki w miejscu narodzenia Maryi.
Tajemnica Jej narodzin tchnie radosnym przesłaniem, że
z Tej, która „znalazła łaskę u Boga”, narodzi się
oczekiwany Zbawiciel świata. W Polsce święto
Narodzenia Maryi ma także nazwę Matki Bożej Siewnej.

We celebrate birthdays, acknowledging the gift that each
person is to the world, that particular and unique face of God
among us. There are some whose entrance into this world is so
precious that we celebrate their birth long after they have
entered into the next world. So it is with Mary and John the
Baptist and, of course, Jesus. Nativity of the Blessed Virgin
Mary is a good day to remember that Mary is our model in
faith, and, as such, what we do in Her honour, we should do
for all those we love.

Efekty uzdrowienia chorych, których Jezus dokonuje
sięgają znacznie dalej niż zwyczajne uśmierzenie bólu czy
przywrócenie zdrowia fizycznego. Stara się On osiągnąć w
tych, których wybiera zerwanie ze ślepotą, głuchotą lub
ociężałością ducha. A na końcu wreszcie, chodzi
o prawdziwą komunię wiary i miłości.
Jednocześnie widzimy, że reakcją wdzięczności
przyjmujących ten boski dar jest głoszenie miłosierdzia
Boga: «Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to
rozgłaszali» (Mk 7,36). Dają świadectwo o bożym
obdarowaniu, głęboko doświadczają jego miłosierdzia
i napełniają się prawdziwym szczerym dziękczynieniem.

BEATYFIKACJA PRYMASA TYSIĄCLECIA
Kardynał Stefan Wyszyński urodził się
3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli, zmarł 28
maja 1981 roku w Warszawie. Przed
II wojną światową prowadził między
innymi pracę społeczno-oświatową
w
Chrześcijańskich
Związkach
Zawodowych i zorganizował Katolicki
Związek
Młodzieży
Robotniczej.
W czasie II wojny światowej był kapelanem szpitala
powstańczego w Laskach i okręgu Żoliborz Armii Krajowej.
W 1946 roku mianowany przez Papieża Piusa XII Biskupem
lubelskim, a w 1948 roku Arcybiskupem gnieźnieńskim
i warszawskim. Prymas Wyszyński był twórcą Jasnogórskich
Ślubów Narodu Polskiego oraz inicjatorem obchodów
Millenium - Tysiąclecia Chrztu Polski w 1966 roku, które
wzmocniły więź Narodu z Kościołem katolickim
i przypomniały o wielkiej tradycji państwowości polskiej.
Sprawował posługę Prymasa Polski do 1981 roku. Doczekał
się powstania NSZZ „Solidarność”, a dzięki Jego
zdecydowanemu wsparciu powstał zjednoczony związek
rolniczy i zalegalizowany NSZZ Rolników Indywidualnych
„Solidarność”.
Angażował się nie tylko w życie religijne, ale również
w życie społeczne naszego Narodu zagrożonego demoralizacją
i powojenną dewastacją życia rodzinnego, brutalną ateizacją ze
strony
wojującego
komunizmu,
godzącego
także
w podstawowe swobody i wolności obywatelskie. Jako
człowiek głębokiej wiary i miłości do Kościoła i Ojczyzny
szukał porozumienia z władzą. Gdy jednak działania władz
PRL zagroziły prawom Kościoła i wiernych - usłyszały one
zdecydowane „Non possums”!
Prymas Polski został uwięziony. Stał się symbolem niezłomnej
postawy sprzeciwu wobec zła.
Prymas Tysiąclecia w swojej działalności kapłańskiej zwracał
uwagę na przyrodzoną godność człowieka, z której wypływają
wszelkie jego prawa. Był nie tylko głosicielem uniwersalnych
wartości chrześcijańskich, ale także mężem stanu, który
mawiał „Kocham Ojczyznę więcej, niż własne serce”. Służył
Polsce i występował w Jej imieniu, domagając się od
komunistycznych władz poszanowania wolności religijnej
i broniąc polskiej kultury. Podkreślał konieczność zrozumienia
znaczenia wolności Narodu, która dla każdego obywatela
winna być wielkim dobrem i rzeczywistą wartością. Wolność
Narodu była dla Prymasa Tysiąclecia priorytetem działalności
kapłańskiej i społecznej. Swoje nauczanie Kardynał Stefan
Wyszyński opierał na człowieku, którego dobro powinno
być centrum życia społecznego i gospodarczego każdej
społeczności.
W niedzielę, 12 września br., w Świątyni Bożej Opatrzności
w Warszawie, Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas
Tysiąclecia, zostanie ogłoszony Błogosławionym Kościoła
Katolickiego. Beatyfikacji dokona papieski wysłannik Prefekt
Kongregacji ds. Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro.

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 (19212021) on Sunday, September 26th, 2021 at 4:00 p.m. 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 be 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”.
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.
„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.
ZAPRASZAMY HARCERZY!
Zbiórki harcerskie odbywają się w ośrodku ks. Michalitów
w Melrose oraz w sali Domu Polskiego SPK w London.
Dodatkowe informacje i zapisy - tel. (519) 851-4370.
PIKNIK PIŁKARSKI
W dniach 11 i 12 września w Ośrodku Rekreacyjnym
w Nilestown odbędzie się Polonijny Piknik Piłkarski z dobrą
polską kuchnią, BBQ i bufetem, a także loterią i wieloma
atrakcjami. Dochód z pikniku przeznaczony zostanie na
remont dachu hali w Nilestown. Serdecznie zapraszamy!
„CRACOVIA”
Zapisy do Zespołu „Cracovia” przyjmują: Grażyna (519
686-6774) oraz Natalia - natdab2001@gmail.com.
SZKOŁA POLSKA
Zajęcia w szkole polskiej rozpoczną się 25 września 2021 r.
w szkole Holy Rosary o godz. 9:30. Dzieci, które
chodziły w zeszłym roku do szkoły automatycznie są
zarejestrowane. Dzieci, które wcześniej nie chodziły do
szkoły mogą zarejestrować się „online”. Telefon
kontaktowy - (519) 488-0324.

