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DWUDZIESTA TRZECIA
NIEDZIELA ZWYKŁA

DZISIAJ – ZAPRASZAMY NA KAWĘ I CIASTO!
Rodzice ministrantów i ministrantek zapraszają parafian do Sali
parafialnej na pierwszą kawę po wakacjach.
15 WRZEŚNIA PODOŻYNKOWE ZEBRANIE W SALI o 6:30 pm
Zapraszamy komitet dożynkowy.
16 WRZEŚNIA - SZKOŁA POLSKA IM. M. KONOPNICKIEJ
Drodzy Rodzice i Uczniowie, Szkoła Polska rozpoczyna zajęcia 16
września 2017 o godz.9:30 w Governor Simcoe Secondary School przy
15 Glenview Ave. Zapisy uczniów bezpośrednio przed zajęciami.
Do zobaczenia! Dyrektor pani Gosia Dul.
16, 17 WRZEŚNIA – SPEKTAKL pt. „Miłość jest najważniejsza”.
Parafia Św. Maksymiliana Kolbe zaprasza na godz. 16:00.
To spektakl poetycko-muzyczny do wierszy i tekstów Karola Wojtyły w
reżyserii i z udziałem Krzysztofa Kamińskiego. Wstęp wolny.

„Gdy twój brat zgrzeszy…”:
napomnienie a miłość bliźniego.
Czytania:
I – Ez 33,7-9
II – Rz 13,8-10
Ewangelia
Mt 18,15-20
Dzisiejsze rozważanie na temat słowa
Bożego chciałbym zacząć od zdania kończącego
Ewangelię: Zaprawdę powiadam wam: Jeśli
dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą,
to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w
niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w
imię moje, tam jestem pośród nich.
Zgromadziliśmy się w Jego imię, On więc
jest tutaj wśród nas. Mówimy to z drżeniem,
ponieważ jest to ogromny akt wiary, który
zamierzamy wypełnić. Wiemy, że już wkrótce
będzie z nami dzięki konsekracji, która uczyni z
chleba Jego ciało. Teraz jednak nie o taką
obecność chodzi, ale o tę wypełniającą z samego
faktu, że zgromadziliśmy się w Jego imię, by
mówić o Nim, by w Jego imię mówić do Ojca.
W każdym z nas Jezus staje się obecny dla
drugiego. To również jest realna obecność, którą
musimy się nauczyć dostrzegać i przenosić w
codzienne życie. Za każdym razem, kiedy
jesteśmy bodaj tylko we dwóch czy trzech, ale
modlimy się i rozmawiamy o Jezusie, On już jest
miedzy nami.

Raniero Cantalamessa

20 WRZEŚNIA – KOLEJNA MSZA ŚW. ZBIOROWA
Intencje przyjmuje biuro parafialne.
23 WRZEŚNIA – SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ MISJI (sobota)
z O. Adamem Filasem, omi po wieczorowej Mszy św.
Zapraszamy wszystkich parafian na film misyjny!
24 WRZEŚNIA – DRUGA KOLEKTA NA POTRZEBY
BISKUPÓW KANADYJSKICH
Prace Konferencji wspierają ofiary katolików z kolekt. Konferencja broni
sprawiedliwości społecznej i wolności religijnej. Specjalne koperty będą
dostępne w przyszłą niedzielę.
22 PAŹDZIERNIKA – ELENI WYSTĄPI W NASZYM KOŚCIELE
o godzinie 5:00 pm. Bilety są dostępne w biurze parafialnym oraz będą
dostępne w sobotę 16 września i w niedzielę 17 września po Mszach św.
Cena: $50 od osoby.
ZAPISY DZIECI NA LEKCJE PRZYGOTOWAWCZE
do Pierwszej Komunii Świętej i Sakramentu Bierzmowania.
Formularze znajdują się w przedsionku kościoła i w biurze parafialnym.
Wypełnione formularze można dostarczyć osobiście do biura lub do
zakrystii. Data rozpoczęcia katechizacji zostanie podana po zapisach.
WYKŁADY BIBLIJNE NA TEMAT EUCHARYSTII
odbywają się w Sali parafialnej w środy po Mszach św. aż do odwołania.
Zapraszamy parafian bardzo serdecznie. Pierwsze spotkanie odbyło się z
wdzięcznością przybyłych parafian.
REFLEKSJE PODOŻYNKOWE
Dożynki parafialne jednoczą naszą wspólnotę przez tak wiele lat. Dają
nam okazję do złożenia dziękczynienia Panu Bogu w plenerze.
Zorganizowanie Dożynek jest wielkim wysiłkiem naszych parafian,
organizacji i biznesów. Z tej racji jeszcze raz pragniemy podziękować
wszystkim bez wyjątku za ten wielki wkład dobrych uczynków.
Szczególnie dziękujemy piekarni Św. Józefa za dar pięknie
wypieczonych bochenków chleba, bułek, kiełbasek i wody.
WYJAŚNIENIA ADMINISTRACYJNE
Jeśli ktoś pragnie oficjalnie należeć do naszej parafii, powinien się
zapisać – można to uczynić telefonicznie lub osobiście w biurze
parafialnym. Rejestracja jest konieczna, gdyż nasze parafie nie mają
określonego terytorium, lecz obejmują chcących do nich należeć.
Świadczenia duszpasterskie, referencje lub podpisy dokumentów
możemy spełniać tylko dla należących do parafii oficjalnie oraz
biorących czynny udział w życiu parafii. Prosimy zacnych parafian o
poinformowanie biura parafialnego o ewentualnej zmianie adresu.
STOWARZYSZENIE POLSKO KANADYJSKIE OGŁASZA
Sprzedaż Ryby każdy piątek aż do odwołania.
Zapraszamy do biblioteki, która czynna jest w każdy 1 i 3 czwartek
miesiąca. Mamy nowe książki.

INTENCJE MSZALNE – MASS INTENTIONS
09. IX. SOBOTA* SATURDAY Św. Piotra Klawera
5:30 pm † Cecylię Stanisławek
- Córka Maria i wnuki
10. IX. NIEDZIELA* SUNDAY
8:30 am † Stanisława Szybka
10:00 am † Zdzisławę Liszak (15 rocz.)
11:30 For Parishioners living and deceased

- Żona z dziećmi
- Rodzina
- OMI

11. IX. PONIEDZIAŁEK * MONDAY
6:00 pm † Marię i Władysława Snazyk
12. IX. WTOREK * TUESDAY
9:00 am † Irenę i Henryka Głazewskich

- Paulina Barzał
- Edward i Matylda Sołtysiak

13. IX. ŚRODA * WEDNESDAY
6:00 pm Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
6:30 pm † Jana i Zofię Malinowski
- Władzia Domagała
14. IX. CZWARTEK * THURSDAY Podwyższenie Krzyża
9:00 am.O bł. Boże i zdrowie dla Matyldy i Edwarda Sołtysiak - Dzieci
15. IX. PIĄTEK * FRIDAY Matki Boskiej Bolesnej
6:00 pm † Józefę i Antoniego Szewczyk

- Córka

16. IX. SOBOTA* SATURDAY Św. Korneliusza i Cypriana
9:00 am † Rafała Luber
- Danuta Kalabis
5:30 pm † Zygmunta Łabanowicz
- Syn z rodziną
17. IX. NIEDZIELA* SUNDAY
8:30 am Za parafian żyjących i zmarłych
- OMI
10:00 am Za + Polaków na Wschodzie
- Legion, ZKRP i BWP
11:30 For + Joanna Nakoneczna
- Children and family
………………………………………………………………………………
REGISTRATIONS FOR 1-ST HOLY COMMUNION
& CONFIRMATION CLASSES
Registration forms are available in church foyer and parish office.
SEPTEMBER 16 – POLISH SCHOOL IN ST. CATHARINES
Polish School starts on Saturday, September 16. Classes start at 9:30 am.
at Governor Simcoe Secondary School . Registrations before classes.
SEPTEMBER 20 – NEXT GROUP MASS
Parish Office is accepting intentions till Wednesday.
SEPTEMBER 24 - SECOND COLLECTION (DIOCESAN)
for the needs of the Canadian Bishops. This collection helps to finance the
research and study of complex issues on national and international level.
Envelopes will be available next Sunday.

BIBLE STUDY IN OUR CHURCH
SEPTEMBER 6, 13, 20, 27 at 7:00 pm
Theme: Eucharist – Discovering the
Mass in the Bible by Brant Pitre
Entrance through the side door.
All welcome to join. In English

The Diocesan Separated & Divorced Healing Ministry Support
Group meets every second and fourth Monday of the month (except
holidays) from 7:00 p.m. to 9:00 p.m. at Mount Carmel Spiritual
Centre, 7020 Stanley Avenue, Niagara Falls, Ontario.
For i n f o r m a t i o n c a l l 9 0 5 - 3 5 6 - 4 1 1 3 o r 9 0 5 - 6 8 4 - 0 1 5 4 , o r
e m a i l separatedanddivorced@saintcd.com.
You Can Help Your Marriage
Are you frustrated or angry at each other or have you just stopped talking
to each other? Retrouvaille helps couples through difficult times in their
marriages. This program has helped tens of thousands of couples. For
confidential information about, or to register for the program beginning
with a weekend on November 3, 2017 at the Mount Carmel Spiritual
Centre in Niagara Falls, please call 905-664-5212 or email:
hamiltonretrouvaille1@cogeco.ca or visit the web site at
www.retrouvaille.org.

