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DWUDZIESTA TRZECIA
NIEDZIELA ZWYKŁA
Chrześcijańska mądrość
Czytania:
I-Mdr 9,13-18b
II -Flm 9b-10,12-17
Ewangelia - Lk 14,25-33
Czym jest mądrość? Nie jest erudycją
(znajomością wielu rzeczy, nawet takich jak
nazwiska zawodników występujących w
teleturniejach), nie jest nawet wiedzą, czyli
racjonalną znajomością spraw osiągniętą dzięki
pogłębionym i metodycznym studiom jakiejś
dziedziny. Mądrość to szczególny rodzaj wiedzy
zakładający
pewne
doświadczenie
i
zamiłowanie, smakowanie tego, co się zna (znać
oznacza po łacinie smakować, być smacznym);
jej przedmiotem są nie tyle rzeczy doczesne, jak
wiedza, co raczej sam Bóg i to, co dotyczy
wiecznego przeznaczenia człowieka. Jest to
znajomość smakująca, ale również znajomość
czynna, czyli ukierunkowana na działanie;
wymaga bowiem, by była przełożona na
konkretne wybory życiowe.
W ten sposób doszliśmy do mądrości
chrześcijańskiej. Także ona jest wyborem, i to
jakim wyborem! Jest stawianiem Jezusa ponad
wszystko; jest to wybór realizowany nie tyle
umysłem, co sercem, co całą osobą ( nie wybiera
się przecież nauki Jezusa, ale Jezusa!); jest to
wybór egzystencjalny, podobny do tego, jakiego
dokonuje się, kiedy jedna osoba zakochuje się w
drugiej. Oba przypadki zasadniczo są do siebie
podobne, gdyż oba są aktami wiary polegającej
na zawierzeniu drugiej osobie, na powierzeniu
jej własnego życia; ale w przypadku Jezusa
zawierzenie jest głębsze, ponieważ Jezus jest
absolutem, narzeczony zaś lub narzeczona nie.
Raniero Cantalamessa

14 WRZEŚNIA - SZKOŁA POLSKA IM. M. KONOPNICKIEJ
Szkoła Polska rozpoczyna zajęcia 14 września o godz. 9:30 rano w Laura
Secord School przy Niagara St. Zapisy uczniów przed lekcjami.
Informacji udziela kierownik szkoły pani Barbara Wójcik 905-935-9443.
15 WRZEŚNIA – MSZA ŚW. ZA POLEGŁYCH GRESCJI
SOWIECKIEJ NA POLSKĘ W 80 ROCZNICĘ
Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych więźniów
politycznych w Kanadzie zaprasza całą Polonię, Organizacje polonijne,
młodzież szkolną i harcerzy ze sztandarami na Mszę św. o 10 rano.
W dniu 17 września 1939 roku Armia Sowiecka bez uprzedzenia napadła na
Polskę. Nie zapomnijmy o tej Sowieckiej agresji – nie zapomnijmy wywózki
Polaków w tajgi syberyjskie, nie zapomnijmy polskich żołnierzy i ich
oficerów wymordowanych masowo, strzałem w tył głowy.
17 WRZEŚNIA – MSZA ŚW. ZBIOROWA
Intencje przyjmuje biuro parafialne do środy włącznie.
22 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.
SALA PARAFIALNA JEST W REMONCIE
Prace trwają, z tego względu nie będzie kawy w niedziele po Mszach sw. aż
do zakończnia remontu. Będziemy informować o przebiegu pracy.
NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020 JUŻ SIĘ ROZPOCZĄŁ
Niech Bóg błogosławi dzieciom, rodzicom i nauczycielom w szkole i w
domu, a Matka Boska Nieustającej Pomocy niech strzeże i pociesza w
trudnych chwilach. O to prosimy.
GRUNTOWY REMONT WNĘTRZA NASZEJ KATEDRY
Dotychczas zebraliśmy $5,785 od 131 rodzin (131 kopert). Suma
docelowa naszej parafii $9, 200. Bóg zapłać za ofiary już złożone.
STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE OGŁASZA
15 września – Zebranie Ogólne członków o 2:00 pm
LEGION PL. 418 OGŁASZA I ZAPRASZA
1. Kolacje w Legionie, w każdy piątek od 4-7 pm. Zapraszamy!
2. Sprzedaż pierogów i gołąbków, każdego dnia do godz. 2 pm.
3. Pokaz Mody/Fashion Show, 8 września o godz. 1:00 pm
Wstęp $10 od osoby. Wszyscy są zaproszeni!
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.
ODESZLI DO WIECZNOŚCI:
Helena Kasowska – pogrzeb odbył się w piątek
Wit Srokowski – pogrzeb odbył się w piątek
Kazimierz Soja – Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 10 am
Modlitwy w Domu Butler przy Niagara St. w niedzielę 3:00 pm
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie …
BÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY/THANK YOU FOR YOUR OFFERINGS
Last Sunday - $2533 Votives - $97, Renovations $360.
Dożynki dochód/Harvest Thangsgiving – 5,987.

INTENCJE MSZALNE – MASS INTENTIONS

Good News
September 8, 2019
Twenty-third Sunday in Ordinary Time (C)
Wis 9:13–18b; Phmn 9–10, 12–17; Lk 14:25–33
Jesus is radical and absolute when speaking of his
first preference for love. In saying hating in
today’s Gospel, Jesus invites us to place God first
in our hearts. And when God is first, we will
actually love everyone else more and better. Saint
Gregory comments on this passage: “In this world
let us love everyone, even though he be our
enemy; but let us hate him who opposes us on our
way to God, though he be our relative. We
should...love our neighbor; we should have charity
towards all—towards relatives and towards
strangers—but without separating ourselves from
the love of God out of love for them”(Evangelia
homiliae, 37, 3).
Jesus’ words mean that we cannot be halfhearted
in our love for God or neighbors—even if our
neighbor is an enemy. The very nature of love is
to put others first, and that first “other” is God
himself. A Vatican painting by Pinturicchio shows
a welldressed St. Anthony, head of a large
monastery, meeting in the desert with St. Paul, a
poor hermit who lived off the land. Both
represented two ways of totally responding to
God’s call—one as a religious monk living in a
thriving community and another as a hermit, living
separated from the world as testimony to what
really matters. Religious brothers and sisters living
by the vows of poverty, chastity, and obedience—
as monks, hermits, or other forms of consecrated
life—testify to the world that this radical, loving
God is first above all things. They deserve our
support and our imitation!
Fr. Mark Haydu, LCaille.org.
DISCOVERING CHRIST SERIES !!
OCTOBER 2ND to NOVEMBER 13TH
St. Alfred Parish is hosting a seven (7) week series titled
“Discovering Christ” in which various topics such as the
meaning of Life, the meaning of Jesus, and the meaning
of Church will be presented and discussed.
Sessions will begin Wednesday, Oct. 2nd and run weekly
through Nov. 13th.

07. IX. SOBOTA* SATURDAY
9:00 am W intencji pracowników i woluntariuszy za ich pracę
5:30 pm † Sebastiana Drekowskiego

- OMI
- Mama

08. IX. NIEDZIELA * SUNDAY
8:30 am Za Parafian żyjących i zmarłych
- OMI
10:00 am Za † Cecylię Stanisławek
- Córka z rodziną
11:30 am. For † Helena i Edward Majkut i Fr. Jacob Szwarc
Jan i Grazyna Antonczyk
09. IX. PONIEDZIAŁEK * MONDAY
6:00 pm O zdrowie i bł. Boże dla Tadeusza i Gosi
10. IX. WTOREK * TUESDAY
9:00 am † Michała Naklickiego

- Rodzina Biesaga
- Rodzina

11. IX. ŚRODA * WEDNESDAY
6:00 pm Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustajacej Pomocy
6:30 pm † Fabiana Szpilewskiego
- Basia z rodziną
12. IX. CZWARTEK * THURSDAY
9:00 am O Boże bl. dla rodziny

- Rodzina

13. IX. PIĄTEK * FRIDAY
2:00 pm Ślubna - Matthew Godin and Monica Konefal
6:00 pm † Janusza Bucko

- Rodzina

14. IX. SOBOTA* SATURDAY
9:00 am Za Parafian żyjących i zmarłych
- OMI
1:00 pm Ślubna - Marek Czajczynski i Halina Kolbuc
5:30 pm Dzięk.z ok. 40 rocz. Ślubu Bernardyny i Andrzeja Kasowskich
15. IX. NIEDZIELA * SUNDAY
8:30 am Za † Czesława Borodycz
- Rodzina
10:00 am Za poległych agresji Sowieckiej (80 rocz) – ZKPP, BWP, Legion
11:30 am. For † Edward (12 ) and Albert Kubica
- Wife and Family
……………………………………………………………………………….
SEPTEMBER 22 - 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.
OUR PARISH HALL IS BEING RENOVATED
It is not in use at present time.
FUND RAISER FOR RESTORATION OF OUR CATHEDRAL
The goal for our church is $9,200. We collected $5,785 from 131 families
(131 envelopes). Thank you for your donations given for this project.
Special envelopes are available in church foyer.
Diocesan SEPARATED AND DIVORCED HEALING MINISTRY
support group monthly meetings. The Journey (Sept 9, 2019); and Pastoral
Care, Fr. Chris Kulig presenter (Sept 23). Meetings are the second and
fourth Mondays from 7:00 p.m. to 9:00 p.m. at Mount Carmel Spiritual
Centre, 7020 Stanley Avenue, Niagara Falls. For a pamphlet or information
call 905-356-4113 No pre-registration required.
September 8, 2019 - Stress in Your Marriage? – Retrouvaille is a program
for married couples that feel bored, disillusioned, frustrated, or angry in their
marriage. Most couples don’t know how to change the situation or even
communicate with their spouse about it. Retrouvaille can help. For
confidential information, or to register for the program beginning with a
weekend October 25, 2019 at the Mount Carmel Spiritual Centre in Niagara
Falls, please call 905-664-5212 or email: Teamrecine@gmail.com .

