XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
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INTENCJE MSZALNE (13 - 19 września, 2021r.) MASS INTENTIONS
PONIEDZIAŁEK, 13 września
9:00

† Ks. Edwin Łapiński - Rodz. Gierałt i Rutka
† Stefania, Joachim, Jan Kubas, Albina Burghardt - Rodzina
† Stanisław Polek

WTOREK, 14 września
Podwyższenie Krzyża Św.
19:00

Nowenna do bł. Bronisława Markiewicza
Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla Adama Sosnowskiego (ur.) -Mama
† Kazimierz Jarosz - Rodzina
† Zdzisław Nowak

ŚRODA, 15 września
N. M. P. Bolesnej

9:00

† Marek Możdżeń (r.) - Rodzina
† Maria Myden - Rodzina
† Emil Sokalski, z Rodziny Zarzeczny i Maria Jagiełło

CZWARTEK, 16 września
18:00
19:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu
O bł. Boże dla Rodziny Jarosz
† Z Rodz. Brzychczy - Rodzina
† Henryk (r.), Maria i Paweł Kukawka - Rodzina

19:00

O bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Zofii i ks. Jana
† Ks. Grzegorz
† Leokadia Nadolski - Family

PIĄTEK, 17 września

SOBOTA, 18 września
Św. Stanisława Kostki

NIEDZIELA, 19 września
XXV Niedziela Zwykła

9:00

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

St. Mary’s 13:00

O zdrowie dla Marioli i wszystkich w Rodzinie
† Zdzisław Nowak - Rodz. Pająk
† Małgorzata Lang - Mąż

† Kazimierz Kupiński
† Waleria i Franciszek Maciejowski
† Zygmunt i Helena Grajewski (r.) - Rodzina
W INT. PARAFIAN (FOR PARISHIONERS)
† Antoni Soboczyński (r.) - Dzieci
† Wiesia, Zofia i Władysław Sochacki
O potrzebne dary Ducha Św. i opiekę N.M.P. dla Ewy Lichterowicz (r. ślubów) - Siostra z Rodz.
† Zofia Nowak (4r.) - Córka z Rodz.
† Emil Sokalski - E. Bogacka
O zdrowie i bł. Boże dla Żony Teresy (ur.) i Córki Barbary (ur.)
W int. Bogu wiadomej
† Mirosław Kotlarz (r.) - Rodzina
W int. Bogu wiadomej
† Stanisława Snopek

Składka niedzielna: 4/5 września: $3,910.00
Bóg zapłać!

XXIV Niedziela Zwykła

Czytania liturgiczne / Readings

Księga Proroka Izajasza / Isaiah (50:5-9) List św. Jakuba Apostoła / James (2:14-18)
Ewangelia wg św. Marka / Mark (8:27-35)
Jezus po raz kolejny zadaje nam fundamentalne pytanie: „Za kogo Mnie uważacie?” Jest ono okazją do uznania
Chrystusa za Pana i Zbawcę, a jego naśladowanie w dźwiganiu krzyża rodzi nowe życie, pełne pokoju i harmonii.
Jesus enquires what outsiders and his disciples think about him.

12 września 2021r.

„Jeśli kto chce pójść za Mną, (...) niech weźmie
krzyż swój i niech Mnie naśladuje!”
Dzisiaj znajdujemy się w sytuacji bardzo podobnej do
opisanej w perykopie ewangelicznej. Gdyby teraz Bóg
zapytał nas, «za kogo uważają mnie ludzie?» (Mk 8,27),
musielibyśmy mu przytoczyć różne odpowiedzi, nawet
te najbardziej barwne. Wystarczy rozejrzeć się po tym,
co unosi się i czym się oddycha w różnorodnych
mediach. Tylko, że… upłynęło więcej niż dwadzieścia
wieków “czasu Kościoła”. Po tylu latach wciąż
ubolewamy i, wraz ze Świętą Faustyną, skarżymy się
przed Jezusem: «Dlaczego tak niewielu Cię poznało?».
Wówczas Jezus wobec wyznania wiary przez Piotra
«surowo im przykazał, aby nikomu o Nim nie mówili»
(Mk 8,30). Jego mesjańskie posłannictwo miało być
przekazywane ludowi stopniowo. Dopiero później
nastąpił szczyt, kiedy Jezus Chrystus raz na zawsze
ogłosił, że jest Mesjaszem: «Ja jestem» (Łk 22,70). Od
tamtej pory nie ma usprawiedliwienia przed tym, by nie
głosić i nie wyznawać w Nim Syna Bożego, który
przyszedł na świat dla naszego zbawienia. A nawet
więcej: my wszyscy wierzący mamy “kapłańską”
powinność głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu
(cf. Mk 16,15). Wezwanie do głoszenia Dobrej Nowiny
jest tak samo pilne teraz, kiedy o Jego Osobie głosi się
różne opinie fałszywe, a nawet bluźniercze.
Głoszenie jego mesjaństwa i przyjścia Jego Królestwa
przechodzi przez Krzyż. W rzeczywistości Jezus
Chrystus «Syn Człowieczy musi wiele cierpieć» (Mk
8,31), a Katechizm przypomina nam, że «Kościół
kontynuuje swoją pielgrzymkę wśród prześladowań
świata i pocieszeń Boga.» (n. 769). To właśnie jest
droga naśladowania Chrystusa i pokazywania go innym:
«Jeśli kto chce pójść za Mną (…) niech weźmie swój
krzyż i niech Mnie naśladuje» (Mk 8,34).
ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA
We wtorek, 14 września, przypada święto
Podwyższenia Krzyża. Krzyż - znak, symbol - ale czy
tylko? W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy:
„A Ja gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę
wszystkich do siebie”. Wywyższenie na Krzyżu
oznacza i zapowiada wywyższenie Wniebowstąpienia.
Królestwo Boże będzie ostatecznie utwierdzone przez
Krzyż Chrystusa: „Bóg zakrólował z Krzyża”.

“If you want to follow me (…) take up your cross
and follow me”
Today we find ourselves confronted with situations
similar to those described in this evangelical
passage. If, right now, God would ask us «But you,
who do you say I am?» (Mk 8:27), we should have
to warn him He could receive all kind of replies,
some even rather quaint. It would suffice to have a
look at what is going on in today's communication
revolution. Except that… more than twenty
centuries of the “time of the Church” have already
gone by. After so many years, we complain and along with St. Faustina - we grumble before Jesus:
«Why is the number of those who know you so
small?».
On occasion of that confession of faith made by
Simon Peter, Jesus, «ordered them not to tell
anyone about Him» (Mk 8:30). His messianic
claims to be the Son of God were to be transmitted
to the Jewish people with a progressive pedagogy.
Later on, there would come the culminating
moment when Jesus Christ would declare - once
and for all - that He was the Messiah: «You say
that I am» (Lk 22:70). Ever since, we have no
more excuses not to declare him or recognize him
as the Son of God who came to this world to save
us. Even more so: all of us who have been baptized
into Christ have this “priestly” joyous duty «to go
into the whole world and proclaim the gospel to
every creature» (Mk 16:15). This call to preach
the Good News is therefore more urgent if we bear
in mind that we keep on hearing all kind of wrong,
and even blasphemous, opinions about him.
But the announcement of his Messianism and the
advent of his Kingdom occur through the Cross.
Effectively, Jesus Christ «began to teach them that
the Son of Man must suffer greatly» (Mk 8:31),
and the Catechism reminds us that «the Church
progresses on her pilgrimage amidst this world's
persecutions and God's consolations» (n. 769).
Therefore, this is the path to follow Christ and to
make him known to all peoples: «If you want to
follow me (…) take up your cross and follow me»
(Mk 8:34).

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. Uroczysta Msza święta będzie odprawiona
w Katedrze Św. Piotra w London, w niedzielę, 26 września
o godz. 16:00. Z powodu restrykcji Covid-19 nie jesteśmy
w stanie zaprosić wszystkich do udziału we Mszy świętej
dziękczynnej. Protokół Katedry zezwala na 116 osób
mogących uczestniczyć we Mszy świętej. Z tego powodu nie
będzie rejestracji na stronie internetowej, jak wcześniej
ogłaszaliśmy. Każda parafia, gdzie pracują księża Michalici,
otrzyma tylko kilkanaście miejsc. W tym dniu wszystkie Msze
święte będą sprawowane ku czci św. Michała Archanioła.

ODESZŁY DO PANA
Na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy Teresę
Chełchowską i Jadwigę Michalcewicz. Polećmy je Bożemu
Miłosierdziu: „Wieczny odpoczynek racz im a dać Panie”.
„MATKI W MODLITWIE”
Spotkanie „Matek w Modlitwie” - we wtorek, 14 września
o godz. 18:15.
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.
KATOLICKA LIGA KOBIET
Zapraszamy członkinie KLK na zebranie, które odbędzie
się w środę, 15 września po Mszy św. (sala parafialna).
Nowe twarze mile widziane. Telefon kontaktowy - Zofia (519) 649-6548.
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 - 11/12 września
W Ośrodku Rekreacyjnym w Nilestown odbywa 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.
„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.
POLSKIE STOWARZYSZENIE NARODOWE
Zebranie członków PSN - w niedzielę, 19 września
o godz. 14:00.

NAJŚW. MARYI PANNY BOLESNEJ
W środę, 15 września przypada liturgiczne wspomnienie
Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Matka Boża stojąca
pod krzyżem na Kalwarii jest wzorem trwania przy krzyżu
Jezusa Chrystusa, jako znaku naszego zbawienia.
Cierpienie Maryi posiada szczególne znaczenie, bo łączyła
je z męką swojego Syna, stając się dla nas w ten sposób
Matką w porządku łaski. Dlatego Kościół nazywa Ją
Współodkupicielką, co zwraca uwagę na udział Maryi
w misterium odkupienia. Wszyscy, a zwłaszcza chorzy
i cierpiący, uczymy się od Niej łączyć własne cierpienie
z cierpieniami Chrystusa. Wtedy mają one wielki sens i są
nieocenionym skarbem wielkiej modlitwy całego
Kościoła.
ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI
W sobotę, 18 września obchodzimy święto świętego
Stanisława Kostki - patrona dzieci i młodzieży. Przez jego
wstawiennictwo modlimy się za dzieci i młodzież z naszej
parafii, by z wiarą wyrastali na dojrzałych chrześcijan
i umieli naśladować Chrystusa w świętości życia.

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 26th, 2021 at 4:00 p.m. at St. Peter’s
Cathedral with the Bishops, Priests, Sisters 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.
The Cathedral allows only 116 people and therefore
we are bound to these restrictions. There will be NO
registration online as we previously indicated. Each
parish where the Michaelites are ministering is
getting only 20 spots. Covid-19 is making it difficult.
That Sunday we will have a Special Celebration of
St. Michael at our parishes.
THE EXALTATION OF THE CROSS

This week on Tuesday, September 14th the Church is
honouring the Cross. The Triumph of the Cross is
a powerful invitation to each one of us to unite
ourselves with Christ in the mystery of the Eucharistic
celebration and claim a new kind of victory won for
us by the death & resurrection of Christ.
OUR LADY OF SORROWS

On Wednesday, September 15th we celebrate the
Feast of Our Lady of Sorrows. This feast is dedicated
to the spiritual martyrdom of Mary, Mother of God,
and her compassion with the sufferings of her Divine
Son, Jesus. In her suffering as co-redeemer, she
reminds us of the tremendous evil of sin and shows us
the way of true repentance.

BEATYFIKACJA PRYMASA TYSIĄCLECIA
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
12 WRZEŚNIA 2021R.

