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DZISIAJ – ZAPRASZAMY NA KAWĘ I CIASTO 

Rodzice ministrantów i ministrantek zapraszają parafian do Sali parafialnej 

na pierwszą kawę po wakacjach.   
 
PROŚBA O POMOC W KAWIARENCE 

Jak wiemy rodzice ministrantów i ministrantek niestrudzenie pracują w 

kawiarence już od wielu lat i jest to piękne i w naszej parafii bardzo 

chwalone i potrzebne?  Mamusie pieką pyszne ciasto oraz parzą i serwują 

smaczną kawę a tatusie zajmują się dziećmi.  Jest to wielki dar dla parafii. 

Obecnie jest dużo mniej dzieci do służby przy ołtarzu, a im mniej dzieci, 

tym mniej rodziców do pomocy.  Dlatego w kawiarence rodzice będą 

posługiwać tylko dwa razy w miesiącu.  Panie Różańcowe podjęły się 

posługiwać jeden raz w miesiącu. Prosimy, więc o zgłoszenia chętnych 

parafian do pracy w kawiarence na jedną niedzielę w miesiącu.  

Zgłoszenia przyjmuje biuro parafialne. 
  

19 WRZEŚNIA – KOLEJNA MSZA ŚW. ZBIOROWA 

Intencje przyjmuje biuro parafialne. 
 
23 WRZEŚNIA – DRUGA KOLEKTA NA POTRZEBY  

 BISKUPÓW KANADYJSKICH 

Prace Konferencji wspierają ofiary katolików z kolekt. Konferencja broni 

sprawiedliwości społecznej i wolności religijnej. Specjalne koperty są 

dostępne w przedsionku kościoła. 
 
29 WRZEŚNIA – WAŻNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LEGIONU  

Ważne Zebranie członków Legionu Br.418 odbędzie się 29-ego września 

(sobota)  o godz 2-ej, na sali w Domu Paderewskiego- 4 Greenmeadow.  
 
ZAPISY DZIECI NA LEKCJE PRZYGOTOWAWCZE 

do Pierwszej Komunii Świętej.  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. 
 
STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE OGŁASZA 

21 września – Fish Fry od godz. 4:00-7:00 pm.  Zapraszamy! 

30 września – Food sale od godz. 11:00 am-2:00 pm.  Zapraszamy! 
 

SZKOŁA  POLSKA IM. M. KONOPNICKIEJ  
Szkoła Polska  rozpoczęła zajęcia 15 września o godz. 9:30 w Laura 
Secord School przy Niagara St.  Zapisy uczniów odbywają się przed 
lekcjami. Informacje:kierownik szkoły pani Basi Wójcik 905-935-9443. 

 
BÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY/THANK YOU FOR SUNDAY OFERINGS 

Regular $2,736   Renovations $55  Votive $104   Thank You! 
 

************************ 
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. 
Już wkrótce rozpoczniemy przygotowanie kopert na niedzielną 
składkę na rok 2019.  Prosimy więc tych parafian, którzy jeszcze nie 
posługują się kopertami, a chcieliby się nimi posługiwać o 
powiadomienie biura parafialnego, oraz podanie zmiany adresów, jeśli 
zaszła zmiana w ostatnim roku.  

 

Jezus, Mesjasz całkowicie inny 
 

 
 

Czytania: I – Iż 50,5-9a 

         II – Jk 2,14-18 

    Ewangelia – Mk 8,27-35 

 

 

Wydarzenie z Cezarei Filipowej, wspomniane 

przez wszystkie Ewangelie synoptyczne, jest tak 

ważne, iż liturgia przytacza je we wszystkich 

trzech cyklach liturgicznych.  W wersji św. Marka, 

której wysłuchaliśmy w tym roku, wydarzenie 

zawiera dwa momenty kulminacyjne: a) uznanie 

Jezusa za Mesjasza (Chrystusa) przez Piotra; b) 

objawienie uczynione przez Jezusa, na czym 

polega Jego mesjańskość:  I zaczął ich pouczać, że 

Syn Człowieczy musi wiele cierpieć …, że będzie 

zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie.  

Jezus ukazuje siebie jako Mesjasza cierpiącego, 

dlatego żeby móc za Nim iść, trzeba zaprzeć się 

samego siebie i wziąć swój krzyż.  Pierwsze 

czytanie, przytaczające fragment pieśni Sługi 

Jahwe, było przygotowaniem tego objawienia. 

Jedna z bardziej znanych szkół filozoficznych 

(frankfurcka) starała się wytłumaczyć nie do końca 

jasną ludzką potrzebę absolutu i Boga jako – 

„nostalgię za czymś całkowicie innym”.  Była to 

tylko nostalgia i nic więcej! Dzięki tej 

ewangelicznej stronicy, którą przeczytaliśmy, 

możemy dać odpowiedź opartą na wierze na 

poszukiwanie Boga „jako po omacku” (por. Dz 

17,27) przez ludzi nam współczesnych i 

powiedzieć im: Całkiem inny istnieje! Nie jest to 

nostalgia czy ludzka projekcja, ale jak najbardziej 

konkretna rzeczywistość; osoba: Jezus Chrystus. 

 

 
 

Raniero Cantalamessa  

 

 
    

ODESZEDŁ DO WIECZNOŚCI;  

Michał Naklicki -Pogrzeb odbył się w piątek. 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie … 



 

INTENCJE MSZALNE – MASS INTENTIONS 
  i wnuki 

15. IX. SOBOTA* SATURDAY Matki Boskiej Bolesnej 

5:30 pm † Zygmunta Łabanowicz - Syn z rodziną 
 

16. IX. NIEDZIELA * SUNDAY  

   8:30 am † Czesława Borodycz (2 rocz.)  - Rodzina 

  10:00 am Za poległych 79 rocz. agresji Sowieckiej - ZKPP, BWP. Legion 

  11:30 am. For Parishioners living and deceased - OMI 
 
17. IX. PONIEDZIAŁEK * MONDAY  

6:00 pm † Alfonsa Lambe (o wyniesienie na ołtarze)  – Legion Maryi   
    

18. IX. WTOREK * TUESDAY  

9:00 am † Jana, Marię i Annę Svierguła - Bronia z dziećmi  
 

19. IX. ŚRODA * WEDNESDAY   

6:00 pm Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 

6:30 pm Msza św. zbiorowa/group Mass 

1. Za + Jerzego Niemczyk (1 rocz.)   – Kamila z rodziną 

2. Za + Jana Popiel     – Rodzina 

3. Za + Barbarę Markiewicz (1 rocz.)    – Koleżanka 

4. Za + Aurelie Jankowską    – Rodzina 

5. Za + z rodziny obu stron    – Małgosia i Andrzej 

6. Za + Feliksa Wach     – Żona 

7. Za + Mamę Macinską     – Córka 

8. Za + Krystynę Kocjan, Janinę Dalecki, Wiesławę Mili – Irena Sawicka 

9. Za + Zdzisławę Liszak i Grażynę Gajer – Brat Walter z rodziną 

10. Za + Babcię Mary Biały   – Maria Grobelna z rodzną 

11. Za + Weronikę, Romana i Zbigniewa Zuk - Barbara Zuk 

12. Za + Agnieszkę i Zdzisława Cieleń  – Brat 

13. Za + Rodziców: Michael i Anna Augustyn – Syn Stanisław z rodziną 

14. Za + Stanisława Szybka   – Żona z rodziną 

15. Za + Jakuba Dziedzina   – Żona z synem 

16. Za + Jana i Zofię Dziedzina   – Siostra z rodziną 

17. Za + Bronisława i Marię Wójtowicz  – Marysia z synem 

18. Za + Józefa, Katarzynę Kędzierski i Lodzię Szpilewski - Maria i Mark 

19. Za + Wiesława Wierzcholski   – Maria i Mark 

20. Za + Władzię Domagała   – Maria Dziedzina 

21. Dziękczynna z ok. 39 rocznicy ślubu Janiny i Zygmunta – Własna 

22. O Boże Bł. i zdrowie dla pań Różańcowych - Małgosia 

23. Dziękczynna z prośbą o zdrowie dla męża – Żona 

24. O Boże bł. dla wnucząt   - Dziadkowie  
  

20. IX. CZWARTEK * THURSDAY  

9:00 am O Boże błog. dla Michała Surma z ok. urodzin - Mama i babcia 
 
21. IX. PIĄTEK * FRIDAY Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty 
6:00 pm † Wiesława Wierzcholski  - Janina Kupnicka 
 

22. IX. SOBOTA* SATURDAY  

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

5:30 pm † Zofię i Jana Motoszko - Córka 
 

23. IX. NIEDZIELA * SUNDAY  

   8:30 am † Martę, Józefa i Zofię Głowacz + Krystynę i Szymona Kowal  

  10:00 am †  Marię, Jana i Mikołaja - Jenny i Jack 

  11:30 am. For † Sister Irene - George Parkitny with family 

…………………………………………………………………………… 
 

SEPTEMBER 19 – NEXT GROUP MASS 
 

SEPTEMBER 23 - 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 are available in church foyer. 
 
 

 

Final Call for Young Adults (18+) interested in 

participating in World Youth Day 2019, Panama 

City 

The pilgrimage price has been reduced. The 10 day 

experience, January 18-28, 2019 is now$2900, 

including airfare, accommodations, WYD 

registration, local travel and some meals. The 

registration deadline has been extended. Forms and 

down payment are due on or before Sept. 23, 2018. 

Visit www.saintcd.com/wyd and email 

wydpanama2019saintcd@gmail.com your interest 

& questions. 

 

 

 
 

“Get behind me, Satan! Because the way you 

think is not God’s way but man’s” (Mk) 

            “Get behind me, Satan!” If anyone 

unfamiliar with the Gospel reads these words, one 

will scarcely believe that: (3) these are Jesus’ 

words; (b) they are used for Peter, Jesus’ dearest 

disciple. How is it possible that Mark records a very 

embarrassing title, ‘Satan’, for one whom Jesus 

chose as Rock and Head of his Church? Evidently, 

Mark couldn’t have invented the Satan saying; Jesus 

must’ve certainly called Peter ‘Satan’. Why? 

            Like any other Jew of his time, Peter waited 

expectantly for the advent of the Messiah, who, 

according to prophesies, would usher in a new era 

of peace and prosperity. Different groups had 

diverse expectations of what the Messiah would be 

like. Thus, the Pharisees expected the Messiah to be 

a ‘New Moses’ making the Law more stringent, 

while the zealots wanted him to overthrow the 

Romans and build a powerful kingdom. Jesus was 

different. 

            Mark tells his readers that Jesus is the 

Messiah, but not a populist one swept by the whims 

and fancies of the masses. Jesus’ Messianic mission 

is all about selfless service and sacrificial love. This 

is powerfully prophesied in the first reading from 

the so-called ‘Third Song of the Suffering Servant’. 

It describes a godly person who willingly takes 

upon himself the guilt of his people so that he can 

suffer for them: “I offered my back to those who 

struck me, my cheeks to those who tore at my 

beard.” 

TWENTY FOURTH SUNDAY 

IN ORDINARY TIME 

September 16, 2018 

http://www.saintcd.com/wyd
mailto:wydpanama2019saintcd@gmail.com

