XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

NR 39

INTENCJE MSZALNE (27 września - 3 października, 2021r.) MASS INTENTIONS
PONIEDZIAŁEK, 27 września
9:00

O potrzebne łaski i dary Ducha Św. dla ks. Jana Dubasa (ur.)
O zdrowie i bł. Boże dla Bogusława i Małgorzaty (r. ślubu)
† Stanisława Piotrowicz - L. Leszkowicz

WTOREK, 28 września
19:00

Nowenna do bł. Bronisława Markiewicza
O bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla ks. Wacława Chudego (im.)
O bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Ryszarda Minda (ur.)
† Irena, Waldemar Kostecki i Wanda Kraj

ŚRODA, 29 września

Św. Archaniołów
Michała, Gabriela i Rafała

9:00

Dziękczynna w 100. rocznicę zatwierdzenia Zgromadzenia ks. Michalitów
z prośbą o opiekę św. Michała Archanioła
O zdrowie i bł. Boże dla Rafała (im.)
† Franciszek, Wiesław i Stanisława Marcjaniuk, Sabina i Stefan Błoński

CZWARTEK, 30 września
Św. Hieronima

18:00
19:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu
O łaskę uzdrowienia dla Urszuli - Siostra z Rodz.
† Stanisława Snopek
† Zdzisław Nowak

PIĄTEK, 1 października

Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Pierwszy Piątek
18:00

19:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu i Spowiedź i Różaniec (18:30)
Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa za wszystkich grzeszników
† Dusze w czyśćcu cierpiące
† Teresa Kowalczyk oraz o bł. Boże dla Ewy - Siostry Urszulanki

SOBOTA, 2 października
Aniołów Stróżów
Pierwsza Sobota

8:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i Różaniec (8:20)
9:00 Wynagradzająca Maryi
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla O. Mariana Waligóry (ur.) - Rodz. Sosnowski
† Julia i Józef Mastej, Jan i Stanisława Żychowski
17:00

NIEDZIELA, 3 października
XXVII Niedziela Zwykła

8:00
10:00
12:00

St. Mary’s

13:00

† Jan, Dominik Okoń - Rodzina
† Alina Łukasińska-Rutkowska
† Dusze w czyśćcu cierpiące
W INT. PARAFIAN (FOR PARISHIONERS)
For health and God’s blessings for Barbara
† Stefan Tota i zmarli z Rodziny Tota i Jęczów
O zdrowie i bł. Boże dla Beaty Juszczyk (ur.) - Rodzina
O bł. Boże, opiekę Matki Bożej dla Lilly (roczek) i jej Rodziców - Rodzina
† Jan Jakowiec, Helena, Kazimierz, Wacław Sawicki
W int. Bogu wiadomej
† Ks. Edwin Łapiński - Domowy Kościół
† Maria, Bolesław Hentel - Syn
† Anna i Franciszek Szynkaruk
† Bronisław Antczak
† Helena i Władysław Pskit
Składka niedzielna: 18/19 września: $3,382.00
Bóg zapłać!

XXVI Niedziela Zwykła
26 września 2021r.

Czytania liturgiczne / Readings

Księga Liczb / Numbers (11:25-29) List św. Jakuba Apostoła / James (5:1-6)
Ewangelia wg św. Marka / Mark (9:38-43,45,47-48)
Chrystus Pan w dzisiejszej Ewangelii stawia nam trudne warunki bycia chrześcijaninem.
Być uczniem Chrystusa to nie znaczy jedynie nie grzeszyć, ale także nie dawać powodu do grzechu.
Whoever is not against us is for us.

„Nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz
źle mówić o Mnie”
Dzisiaj, według najnowszego modelu realizacji
telewizyjnej, przyglądamy się Jezusowi, który ukazuje
obrazy niepowstrzymanego ognia i robactwa tam, dokąd
nie powinniśmy trafić: do piekła, «gdzie robak ich nie
umiera i ogień nie gaśnie» (Mk 9,48). Jest to opis stanu,
do jakiego może zostać doprowadzona osoba, której
życie zawiodło ją nie tam, gdzie chciała się znaleźć.
Moglibyśmy to porównać z momentem, kiedy
prowadziliśmy nasz samochód i wybraliśmy drogę
z przekonaniem, że to dobra trasa, a nagle znaleźliśmy
się w obcym miejscu, nie wiadomo gdzie, bo wcale nie
chcieliśmy tu być. Trzeba tego uniknąć za wszelką cenę,
choć mielibyśmy się pozbawić rzeczy pozornie
niezbędnych: bez rąk (cf. Mk 9,43), bez nóg (cf. Mk
9,45), bez oczu (cf. Mk 9,47). Trzeba chcieć wejść do
życia i do Królestwa Bożego, nawet bez jakiejś części
nas samych. Prawdopodobnie ta Ewangelia prowadzi
nas do refleksji i odkrycia czegoś, co jest bardzo nasze,
ale nie pozwala nam iść ku Bogu, a nawet więcej,
oddala nas od Niego. Sam Jezus wskazuje nam na
grzech, który popełniamy przez nasze członki (ręce,
nogi i oczy). Pan Jezus mówi o tych, którzy gorszą
małych, którzy w Niego wierzą (cf. Mk 9,42).
“Gorszyć” znaczy oddalać od Pana Boga. Dlatego
dostrzegajmy obecność Jezusa i wiarę w każdej osobie.
Pan Jezus uczy nas, że nie trzeba być jednym
z Dwunastu najbliższych uczniów, aby być z Nim: «Kto
bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest
z nami» (Mk 9,40). Dlatego rozumiemy, że Jezus
zbawia wszystko. Oto nauka płynąca z Ewangelii na
dziś: wielu znajduje się bliżej Królestwa Bożego niż
myślimy, gdyż czynią cuda w imię Jezusa Chrystusa.
I jak wyznała Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: «Pan
nie będzie mógł mnie wynagrodzić za moje czyny (...).
Lecz i tak ufam, że wynagrodzi mnie po swojemu».
NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE

Różaniec jest jedną z najbardziej popularnych modlitw na
świecie. Jest uznawana za niezrównany sposób
przeżywania wiary w żywej łączności z Maryją, wraz
z którą wędrujemy w różańcowych rozważaniach po
drogach tajemnic naszego odkupienia. W naszej parafii,
w miesiącu październiku różaniec odmawiać będziemy
w ciągu tygodnia pół godziny przed każdą Mszą św.

„No one who works a miracle in my name can soon after
speak evil of me”
Today, following the example of the most modern TV
producer, we are given to see Jesus conjuring images of
unstoppable fire and worms into a place we have to
avoid by all means: into hell, «where the worms that eat
them never die, and the fire never goes out» (Mk 9:48).
It is a vivid description of the state a person may attain
when his/her life has not carried him/her where he/she
wanted to go. It could be compared to the moment
when, while driving our car, we take the wrong road by
thinking it is the right one, and we end up in an
unknown place, not knowing where we are and where
we did not certainly want to go. We have to avoid it, no
matter how, even if we have to get rid of some
apparently unalienable things: without hands (cf. Mk
9,43), without feet (cf. Mk 9,45), without eyes (cf. Mk
9,47). We have to have the strong desire to enter into
the Kingdom of God even if we have to go without an
essential part of ourselves.
It is possible that this Gospel may incite us to mull over
something we may have, very dear to us, but that
prevents us from seeing God, - or even worse- that
pushes us away from God.
The same Jesus leads us to look for the sin responsible
for all our failings (hands, feet and eyes). Jesus speaks
about anyone that could cause one of these little ones
who believe in Him to stumble and sin (cf. Mk 9:42).
“To cause someone to sin” is to turn someone away
from God. We, therefore, appraise in every person his
nearness to Jesus, the faith he may have.
Jesus teaches us we do not have to belong to the Twelve
or to be one of his most intimate disciples to be able to
stay beside Him: «For whoever is not against us is for
us» (Mk 9:40). We can understand that Jesus saves all.
It is a lesson of today's Gospel: many are those who,
because of their deeds, are closer to the Kingdom of
God than we may think. As St. Therese of Lisieux
admitted: «The Lord cannot reward me for my deeds
(…) Thus, I hope He will reward me for His».
PRAYING THE HOLY ROSARY

The month of October is dedicated to the Holy Rosary,
one of the best known of all Catholic devotions. During
the month of October we will pray the Holy Rosary half
an hour before each weekday Mass.

INTENCJE MODLITEWNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK
Za Ojca Św.; O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne;
O rozwój modlitwy różańcowej o zbawienie innych;
Za katechetów i nauczycieli; O siłę w wyznawaniu wiary za
prześladowanych chrześcijan.
PIERWSZY PIĄTEK I SOBOTA
W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek i Pierwsza
Sobota miesiąca października. W piątek - wystawienie
Najświętszego Sakramentu i spowiedź od godz. 18:00.
W sobotę, adoracja Najśw. od godz. 8:00 i różaniec
wynagradzający o 8:20.
CHRZEST
Przez Sakrament Chrztu świętego do Rodziny Bożej został
włączony Jaxon Zbroja. Gratulujemy!
ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
11
października
będziemy
przeżywać
Święto
Dziękczynienia. To czas szczególnego dziękczynienia Bogu
za Jego dary, ale też czas, kiedy wspieramy potrzeby naszej
parafii i kościoła. Wszystkie ofiary złożone na
„Thanksgiving Appeal” pozostają w parafii.
ODSZEDŁ DO PANA
Na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy
Wojciecha Ozdobę. Polećmy go Bożemu Miłosierdziu:
„Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie”.
KRUCJATA EUCHARYSTYCZNA
Zajęcia Krucjaty rozpoczną się w październiku, dokładna
data będzie podana - z uwzględnieniem wszystkich
poleceń dotyczących spotkań w sali parafialnej. Siostry
będą w kontakcie z rodzinami dziewczynek. Króluj nam
Chryste!
KLIKA SŁÓW OD MONIKI KORZEC
Chciałabym serdecznie podziękować Ks. Wacławowi
i całemu zespołowi parafialnemu za bardzo miłe przywitanie.
Niektórzy z was już mnie znają, ale jeśli nigdy się nie
spotkaliśmy, chciałabym się troszeczkę przedstawić.
Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej została moją parafią od
dnia, kiedy to w 1993 roku wyemigrowałam do Kanady.
W tym kościele Janusz i ja wzięliśmy ślub i tu też trójka naszych
dzieci przyjmowała sakramenty. Już od dziecka miałam w sercu
szczególne pragnienie służenia Panu najlepiej jak potrafię.
To pragnienie, wraz z formacją akademicką i duchową
w seminarium św. Piotra, doprowadziło mnie do obecnej pracy.
Mimo, że przez wiele lat pracowałam w dziele informatyki,
stopniowo przeszłam do pracy w London Community
Chaplaincy, gdzie byłam odpowiedzialna za rozwój duchowy
dorosłych i dzieci. Następnie pracowałam w parafii Mary
Immaculate, gdzie byłam odpowiedzialna za przygotowania do
sakramentów oraz za inne programy parafialne. I tak oto
dołączam to zespołu duszpasterskiego nowej rodziny
parafialnej, mając nadzieję, że będę mogła wypełniać wolę Bożą
w moim życiu i życiu duchowym tej wspólnoty. Pokornie więc
proszę o Waszą modlitwę i równocześnie będę modlić się
w intencjach parafian tej nowej rodziny parafialnej.
Pastoral Minister
Tygodnik „Niedziela” i „Gość Niedzielny” - do nabycia w zakrystii.

FEAST OF THE ARCHANGELS
On September 29th we celebrate the Feast of the
Archangels: Michael, Gabriel and Rafael.
“Michael” means “Who is like God”. He is the
principal leader in heaven of the forces of good. His
intercession is invoked by the Church in her struggle
against evil. “Gabriel” means “God is our strength”.
He came to Mary to announce to Her that She will be the
Mother of God. “Rafael” means “God is our healer”.
He appears as the healer in the book of Tobit.
THE MICHAELITE FATHERS, 100th ANNIVERSARY

Over half a century ago, a small group of Michaelite
Fathers arrived in Windsor, ON, to minister the
people of Canada. Through the decades that followed
several other members of the Congregation have
made the journey from Poland to North America to
join the pioneers. Today, North American Vice
Province is comprised of 12 members ministering in
the Diocese of London, Toronto and Detroit. The
Michaelite Fathers thank all of you for the support
and prayers.
A FEW WORDS FROM OUR PASTORAL MINISTER
I would like to say “Thank You” for the warm welcome
that I have received from Fr. Wes and the entire parish
team. Some of you may already know me, but if we have
never met, I would like to introduce myself a little bit.
Our Lady of Czestochowa has been my home parish
since the day I immigrated to Canada in 1993. At this
church, I got married to Janusz Korzec, and all three of
our children received their sacraments here as well.
Since I was a child, I had a special desire in my heart to
serve the Lord as best as I could, and this desire,
through the academic and spiritual formation at St.
Peter’s seminary, led me to this position. Even though
I worked for many years in the Information Technology
field, I slowly transitioned to a spiritual care ministry at
London Community Chaplaincy. It was followed
by a pastoral ministry job at Mary Immaculate Parish,
where I was responsible for sacramental preparation
and other parish related activities. And here I am now,
joining the pastoral team of the new family of parishes,
hoping that I can continue to fulfill God’s will for me
and for the spiritual life of this community. Therefore,
I humbly ask you to keep me in your prayers as I also
pray for the intentions of parishioners of this new family
of parishes. Monika Korzec
ANNUAL THANKSGIVING APPEAL - OCTOBER 11th
Thanksgiving weekend is approaching. It is a time to
give thanks to God for His gifts, but also a time when
we support the needs of our Parish. All donations made
for the Annual Thanksgiving Appeal remain in the
Parish.

