31.VII - 07.VIII. 2022 ROK „C”– NR. 31/32
XVIII & XIX
NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: I – Koh. 1:2 – 2:12-23
II – Kol 3,1-5,9-11
Ewangelia – Łk 12,13-21
Marności nad marnościami” – marność bogactw”
Jezus w Ewangelii podjął dyskusję dotyczącą
marności bogactw, ale z innej perspektywy. Okazję
stworzył mu pewien człowiek kłócący się ze swoim
bratem, który zwrócił się do Niego, aby był sędzią.
(…) Jezus nie tylko odrzucił rolę sędziego, i
rozjemcy, ale ujawnił też, co leży u podstaw waśni
między braćmi: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej
chciwości.
Następnie opowiedział przypowieść o
bezmyślnym bogaczu, żeby ukazać, jak zgubne jest
pokładanie wszelkich nadziei w dobrach
materialnych..
XIX Niedziela Zwykła
Czytania: I – Mdr. 18:6-9
II – Hbr. 11:1-2:8-19
Ewangelia - Łk. 12:32-48
Jezus wyzwala nas od obaw
Źródłem wielu lęków jest brak zaufania do Boga,
niewiara, że Bóg jest rzeczywiście Ojcem. To
właśnie źródło Jezus chce uzdrowić swoimi
słowami o liliach polnych i o ptakach niebieskich.
Chodzi więc o małą wiarę: Czemu bojaźliwi
jesteście, małej wiary?
Jezus, raz wydobywszy nasze lęki, zaprasza do
przyjrzenia się powodom tych lęków ze spokojem,
w Jego obecności, z Nim stojącym obok. Nadal się
boimy?
Wyobraźmy sobie wszystko, co
najgorszego mogłoby nas spotkać, ale skoro Jezus
jest z nami, w naszym sercu, czego się jeszcze
lękamy?
Raniero Cantalamessa
MYŚL NA WAKACJE - Gdy szukasz Boga, popatrz na
kwiaty, popatrz na góry i ciemny las. Z każdej wędrówki
wrócisz bogaty i nową treścią wypełnisz swój czas, bo cały
świat jest pełen śladów Boga i każda rzecz zawiera Jego
myśl. Wspaniały szczyt, błotnista wiejska droga to Jego
znak, który zostawił ci. Gdy szukasz Boga, popatrz na
ludzi, spójrz, jak taternik zdobywa szczyt. Zobacz, jak
matka w domu się trudzi, spójrz w oczy dziecka, a
Raniero Cantalamessa
powiedzą ci: że każdy z nas stworzony jest przez Pana i w
każdym z nas zamieszkać pragnie Bóg, by dobra wieść
była przekazywana, by miłość swą objawiać przez nas
mógł.

KRZYŻ NA ZEWNĄTRZ - Całkowity koszt krzyża (łącznie z
demontażem i zamontowaniem nowego) wynosi $13,000.
Dotychczas zebraliśmy $9,740. Wszystkim ofiarodawcom
serdeczne Bóg zapłać. Zbiórka funduszy trwa.
ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO – będzie obchodzone w
niedzielę, 14. sierpnia 2022 podczas Mszy Świętej o godz.
10:00. Zarząd Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Koło 27 w
St. Catharines serdecznie zaprasza całą Polonię do udziału we
mszy świętej i spotkaniu przy kawie w Sali parafialnej.
PIESZA PIELGRZYMKA DO MIDLAND - odbędzie się w
dniach od 8 do 14 sierpnia. Hasło tegorocznej pielgrzymki:
„Wstań! Ustanawiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś.” (Dz
26:16) Zapisy tylko drogą elektroniczną na stronie
www.pielgrzymka.ca Główne uroczystości odbędą się w
niedzielę, 14 sierpnia 2022 roku. Tegorocznym uroczystościom
przewodniczył będzie ks. bp prof. dr hab. Andrzej Franciszek
Dziuba, ordynariusz diecezji łowickiej. Program uroczystości
odpustowych: O godz. 09:00 – Spowiedź; 10:30 –
Różaniec;11:15 - Wejście pielgrzymki pieszej; 11:30 - Uroczysta
Msza św. odpustowa; 13:00. Wszyscy są zaproszeni.
DRUGA KOLEKTA DIECEZJALNA - 7 SIERPNIA Organizacja "Catholic Mission Society" działa wśród
Eskimosów i Indian w Kanadzie. Koperty na ten cel są dostępne
dzisiaj po Mszach św.
MSZA ŚW. ZBIOROWA - 17 SIERPNIA. Intencje można
zamawiać telefonicznie lub osobiście.
ST. CATHARINES DEANERY BANKIET - WTOREK 30
sierpnia w Sali kościoła St. Denis, 230 Lake St. Gospodarzem jest
KofC # 9222. Dochód przeznaczony będzie na wsparcie potrzeb
Diecezjalnych i Organizacji Charytatywnych KofC. Bilety: $30
od osoby lub $50 od pary, są dostępne w naszym biurze
parafialnym lub pod nr. 289-929-2066 (Dennis).
STYPENDIA STUDENCKIE Zapraszamy wszystkich
studentów uniwersyteckich do przeglądnięcia informacji i do
wypełnienia formularzy na stronie internetowej Fundacji
Dziedzictwa Polskiego lub Funduszu Milenium: www.phfweb.ca
lub https://www.millenniumfund.ca
ODESZŁY DO WIECZNOŚCI/DECEASED:
Eleonora Sajur (96) - Pogrzeb odbył się w środę,
27 lipca.
Marianna Opałka (87) – Pogrzeb odbył się w
piątek, 29 lipca.
Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie…Eternal Rest...
…………………………………………………………………….
OSTRZEŻENIE O OSZUSTWIE - Zostaliśmy poinformowani,
że w rejonie Niagary doszło do oszustwa telefonicznego, w którym
dzwoniący twierdzą, że są księżmi katolickimi, prosząc o
darowizny za pośrednictwem kart VISA. Prosimy, aby nie udzielać
żadnych personalnych informacji. Policja już została
poinformowana.
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SUNDAY IN ORDINARY TIME
THE SPIRITUAL SIDE OF SUMMER - The season of
summer represents the time in our lives when everything is
going smoothly, and we are naturally happy in our
surroundings. The warmth of the sun and the length of days
has the ability to make everything brighter, better and more
enriching. The summer of our spiritual life is when
everything is easier. It's easy to pray and be thankful for our
blessings. We soak in the love of God like our skin soaks in
the warmth of the sun. Our little prayers and sacrifices seem
to be as fragrant and full of purpose as a field of summer
wildflowers. We find acts of kindness to be almost effortless
because we are in a joyous and giving mood. Summer can
reflect the state of grace in our souls. Just like the season of
summer where nature is bursting with life, so our souls are
fully awake and alive when we live in grace… Hannah
Christensen
TIRED OF LIVING ALONE? - Mount Carmel Home is a
Retirement Home founded by the Carmelite Sisters
Religious Order based in a caring, familial atmosphere.
Included in the affordable monthly fee is meals, medication
administration, weekly housekeeping, a room all to yourself
including a private washroom, and more. Contact Mount
Carmel at 905-685-9155 today for more information and to
book your tour!
WALKING PILGRIMAGE - to the Canadian Martyr’s
Shrine in Midland will take place on August 8-14, 2022.
This year’s celebrant will be Bp. Andrzej Franciszek
Dziuba, ordinary of the Lowicz diocese. More inf. at
www.pielgrzymka.ca.

NTENCJE MSZALNE/MASS INTENSIONS
30. VII. SOBOTA/SATURDAY
5:30 pm – Za Parafian żyjących i zmarłych – omi
+ Aleksandra Praczuk (7 rocz.) – Alicja z rodziną
31. VII. NIEDZIELA/ SUNDAY
8:30 am - O Dary Ducha św. i opiekę MB dla Mayi Siudowskiej
z ok. 12 urodzin - Dziadkowie
10:00 am + Grażynę i Wacława Dańczuk – Kamila i Mateusz
11:30 am + Jan and Zofia Lach and departed family members
02. VIII. WTOREK /TUESDAY
9:00 am + Wojciecha Nowak - Przyjaciel
03. VIII. ŚRODA/ WEDNESDAY
6:00 pm Nabożeństwo do MBNP
6:30 pm + Zofię Blakiewicz - Córka
04. VIII. CZWARTEK/THURSDA
9:00 am + Dusze w czyśćcu cierpiąca – Urszula
05. VIII. PIĄTEK/FRIDAY Pierwszy Piątek/First Friday
5:00 pm Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Spowiedź św.
6:00 pm Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
6:30 pm + Dariusza Jana Majerskiego – Rodzice
06. VIII. SOBOTA/SATURDAY Przemienienie Pańskie
9:00 am + Mariana, Cecylię i Józefa Niemiec – Irena z dziećmi
5:30 pm + Bolesława Trojan – Waldemar z rodziną
07. VIII. NIEDZIELA/SUNDAY
8:30 am + Ryszarda Siudowskiego –Rodzina
10:00 am + Witka Popiel (2) i rodziców obu stron – Rodzina
11:30 am + For John Napieraj – Children and family
09. VII. WTOREK /TUESDAY
9:00 am + Irenę Lewicką - Teresa
10. VII. ŚRODA/ WEDNESDAY św. Wawrzyńca
6:00 pm Nabożeństwo do MBNP
6:30 pm + Tadeusza, Czesławę i Edwarda Ciura – Rodzina Kubrak

CROSS OUTSIDE THE CHURCH - The total cost of the
cross (including dismantling and installing a new one) is
$13,000. So far, we have raised $9,740. Fundraising
continues. Thank You for your donations.

11. VIII. CZWARTEK/THURSDAY
9:00 am + Emilię Gągola – Irena z rodziną

CATHOLIC MISSIONS IN CANADA COLLECTION
- AUGUST 07. This shared collection will benefit the
Diocese of Churchill, Hudson Bay in Nunavut. Special
envelopes are available Today.

13. VIII. SOBOTA/SATURDAY
9:00 am + Krystynę Kwapisz – Urszula
5:30 pm - Dziękczynna z prośbą o Boże bł. dla Anny Popek
z ok. 100 urodzin – Rodzina Kociołek

ST.
CATHARINES
DEANERY
RELIGIOUS
APPRECIATION DINNER – TUESDAY AUGUST 30
At St. Denis Hall, 230 Lake St. Hosted by KofC#9222. In
support of Diocesan Needs and KofC Charities. Tickets $30
per person or $50 per couple are available in our perish
office or Dennis Mailloux 289-929-066.

14. VIII. NIEDZIELA/ SUNDAY św. Maximiliana Kolbe
8:30 am + Witka, Staszka i Jana Popiel - Rodzina
10:00 am - W intencji Ojczyzny, Bohaterów Bitwy Warszawskiej
i Armii Krajowej - Zarząd SPK Koło 27
11:30 am - For Parishioners living and deceased - OMI

FRAUD ALERT - we have been informed that there is a
telephone scam in the Niagara area with callers claiming to
be Catholic priests, asking for donations through VISA gift
cards. The NRP have been advised.

12. VIII. PIĄTEK/FRIDAY
6:00 pm + Andrzeja Skóra -Rodzina

BÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY
THANK YOU FOR YOUR CONTINUING
CHURCH SUPPORT: July 17; Sunday - $2,052,

Reno. - $160 Cross – $1,330,
July 29; Sunday - $2,053, Reno. - $140, Cross $2,500.

