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DWUDZIESTA PIERWSZA  

NIEDZIELA ZWYKLA 
 

DZISIAJ - DOŻYNKI PARAFIALNE  
W POLONIA PARK 

Pochód dożynkowy o godz. 12:00 pm. 
Msza św. koncelebrowana o godz. 12:30 pm 
Przewodniczył będzie i słowo Boże wygłosi  

O. Alfred Grzempa, omi 
Gospodarzami Dożynek będą: 

Pani Kazimiera Irek i pan Zenon Iwiński 
W Programie: 

 Obiad  - Polskie dania (dania dla dzieci za darmo) 
 Chór św. Cecylii zaśpiewa podczas obiadu 
 Zespoły: Polonez i Ludowa Nuta z Hamilton 
 Gry i zabawy dla dzieci :„Jump & bounce”. 
 Loteria Fantowa – wiele nagród do wylosowania. 
 Zabawa taneczna – do tańca grają :Polanie” 

W uroczysty sposób wyrażamy Bogu naszą wdzięczność za 
wszystko, czym On nas obdarza. Święto Dziękczynienia jest 
wielkim wydarzeniem w życiu naszej Parafii.  Zrzesza 
wszystkie polonijne Organizacje, biznesy, mobilizuje dzieci i 
młodzież szkolną, dorosłych i naszych zasłużonych emerytów.  
Ściąga też do nas wielu gości z bliska i z daleka, których z tej 
okazji serdecznie dziś witamy!  

 

 
 
(W razie ulewnego deszczu, Msza św. dziękczynna w kościele a część 
artystyczna i obiad w Stowarzyszeniu Polsko-Kanadyjskim. ) 

 
SZKOŁA  POLSKA IM. M. KONOPNICKIEJ  

We wrześniu rozpoczyna  się nowy  rok  szkolny  2018/19.  Inauguracja 
roku szkolnego na Dożynkach.  Zapisy dzieci mówiących po polsku i 
anglojęzycznych na Dożynkach i w szkole.  Zapraszamy!   
 

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE  
Poszukuje osoby na stanowisko administracyjne do prowadzenia biura.  
Wymagana jest znajomość języka angielskiego i polskiego oraz obsługa 
komputera. 
 

FUNDUSZ WIECZYSTY MILENIUM 
przyjmuje aplikacje w sprawie stypendiów dla studentów.  Można je 
znaleźć na stronie internetowej www.millenniumfund.ca. Szczegóły na tej 
samej stronie. Termin upływa 15 września. Informacje 
cpmf@millenniumfund.ca oraz kurator Witold Konefal 905-646-8009. 
 

 

BÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY / Thank you for Sunday Offerings 

July 15 Coll. - Regular$2,159 Votives $93.Reno. $35 

July 23 Coll. – Regular$2,201 Votives $114. Reno $245 

July 29 Coll – Regular$2,234 Votives $101. Reno $1,795 
August 08 Coll – Regular$2,582 Votives $123. Reno. $65 
August 12 Coll. – Regular$2,656 Votives $128. Reno. $60 
August 19 Coll. -.Regular$2,215 Votives $130. Reno. $35 

 
 

 

 

 

 

Wybierzmy ponownie 

Jezusa Chrystusa. 
 

 

 
Czytania:   

I - Joz 24,1-2a. 15-17.18b 

        II - Ef 5,21-32 

    Ewangelia  - J 6.54.60-69s  

 

 

 Istnieje prawo regulujące stosunki pomiędzy 

Bogiem a człowiekiem: dzisiejsza liturgia – 

możliwe że po raz pierwszy – pomaga nam je 

odkryć i zachęca nas do zastanowienia się nad 

nim, a prawo to jest następujące: miłość Boża 

jest darmowa i wyprzedza jakikolwiek gest czy 

zasługę człowieka ( „To Ja was wybrałem”), ale 

człowiek nie może pozostać obojętny i bierny 

wobec niej; musi ją dobrowolnie przyjąć i 

potwierdzić ten wybór, wybierając ze swojej 

strony Boga.  Monolog Bożej miłości musi 

zmienić się w dialog, dzięki odpowiedzi 

człowieka. 

 Dzisiejsza liturgia dobrała z Pisma św. dwa 

fragmenty opisujące dramatyczne momenty, w 

których Bóg wprost domaga się od człowieka 

tego wyboru.  Jahwe wybrał naród żydowski, 

obdarzył go dobrodziejstwami; a wszystko to 

dobrowolnie i darmowo (był to przecież naród 

mniej znaczący od innych), niósł go jak na 

skrzydłach orła. Teraz, kiedy naród ten ma 

posiąść ziemię obiecaną, domaga się od niego 

podjęcia decyzji:, Kogo wybieracie: Jahwe albo 

obce bóstwa? Bóstwa „z drugiej strony rzeki” są 

mniej wymagające, mniej krępujące; nie 

zabraniają tego czy tamtego; nie nakazują, by 

nie kraść, by nie cudzołożyć, by nie zabijać.        

 

  

 

 

Raniero Cantalamessa  

 

 
    

ODESZŁA DO WIECZNOŚCI: Christine Kocjan 

Pogrzeb odbył się w ubiegłym tygodniu. 

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie … 

CHRZEST PRZYJEŁA W UBIEGŁĄ NIEDZIELĘ 

Isabela Maja Adamczyk – córka Krzysztofa i Barbary (nee) Witek 

Witamy Isabelę w Koście św. i gratulujemy rodzicom i babci. 

http://www.millenniumfund.ca/
mailto:cpmf@millenniumfund.ca


 

INTENCJE MSZALNE – MASS INTENTIONS 
  i wnuki 

25. VIII. SOBOTA* SATURDAY  

5:30 pm † Helenę Piechowiak (5 rocz.) - Córka i syn z rodziną 
 

26. VIII. NIEDZIELA * SUNDAY  

   8:30 am † Irenę Wiżeń  - Rodzina 

  10:00 am † Z rodz. Mielczarek i Lasowski - Maria Lasowska 

  12:30 pm For Parishioners living and deceased   OMI 
 
27. VIII. PONIEDZIAŁEK * MONDAY Św. Moniki 

6:00 pm † Tim i Bernardette McGrath, Bill Nelson, Tadeusza i Ludwikę 

                           Piskor  – George Piskor   
    

28. VIII. WTOREK * TUESDAY Św. Augustyna 

9:00 am † Stanisławę i Stanisława Ziarno - Siostra Bronia  
 

29. VIII. ŚRODA * WEDNESDAY  Męczeństwo Św. Jana Chrzciciela 

6:00 pm Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 

6:30 pm † Janinę Szymański - Koleżanki  
 

30. VIII. CZWARTEK * THURSDAY  

9:00 am † Piotra i Czesławę Ziarno - Siostra Bronia Śvierguła - Dziadkowie 
 
31. VIII. PIĄTEK * FRIDAY  
6:00 pm † Tadeusza i Zbigniewa Borodycz  - Rodzina 
 

01. IX. SOBOTA* SATURDAY  

9:00 am Dziękczynna za wstaw. Św. Józefa w intencji Jacka Witek - Mama 

5:30 pm † Sebastiana Drekowski - Mama 
 

02. IX. NIEDZIELA * SUNDAY  

   8:30 am Za Parafian żyjących i zmarłych  - OMI 

  10:00 am W intencji dzieci i młodzieży na rozpoczęcie roku szkolnego -PO 

  11:30 am. For + Stefan Kobiela - Córka z rodziną 

…………………………………………………………………………… 

Married Singles Lifestyle –The Married Singles Lifestyle describes 

couples that may have lost a sense of closeness they once had as marriage 

partners and are living more like roommates. Retrouvaille has helped 

thousands of couples experiencing difficulty at all levels.  For 

confidential information about, or to register for the program beginning 

with a weekend on October 12, 2018, 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. 
 
Thursday, September 6, 2018 ~ 4:00 pm to 7:00 pm at  Holy Rosary 

Church Hall ~ 35 Queen St. South, Thorold. Pasta (with tomato or ‘al 

fredo’ sauce), Meatballs/Sausage, salad, rolls included! Cash Bar. 

Coffee/tea available free when dining in. Catered by Antipasto’s di 

Roma.Adults $12, Children (up to 10 yrs old) $8.   Take-out available. No 

dishwashing required! Bring your family and friends! All proceeds to 

Holy Rosary Church 
 

Unlock Salvation History:  The Bible is a ‘library’ of seventy-three 

separate books but running through them is a story that ties them all 

together.  Join Fr. Stuart MacDonald as he facilitates The Bible Timeline: 

The Story of Salvation, a fascinating twenty-four week DVD series 

presented by Jeff Cavins that will greatly enhance your understanding of 

Scripture, the Mass and the Church.  

This program will be held at St. Anthony of Padua Church, 360 River 

Road, Welland.  For your convenience, each session will be held twice 

weekly:  7:00 pm Tuesday evenings, beginning September 11 and 10:00 

am Friday mornings, beginning September 14.  

For more information and to register, contact Helen Smits:  905 988 2274 

or cooj0510@gmail.com.   

 

 

TODAY 

HARVEST THANKSGIVING 

CELEBRATION 

IN POLONIA PARK, NOTL 

12:00 pm -  Parade   

12:30 pm Thanksgiving Mass 

Great food, folk dances, lottery, live music 

by Polanie. 

World of Disney bouncy castle  

for children etc.   

Admition $5 for adults 

and free for children. 

All invited to celebrate!! 
 

mailto:hamiltonretrouvaille1@cogeco.ca
http://www.retrouvaille.org/
mailto:cooj0510@gmail.com

