LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Mt 22, 15-21
Today’s Gospel makes it very clear that we have two
responsibilities: to the government of our country or territory
and to God. Where both are in harmony there will be no
conflict. Wherever there is immoral or unjust behaviour
against people’s dignity and rights, then there has to be
conflict. Such conflict is not always bad. On the contrary, it
is because of creative conflict that our society makes
progress. Provided we always act in a positive and creative
way, “speaking the truth in love” (Ephesians 4:15), then the
flawed kingdoms that men build can, in time, become the
Kingdom of God. As a famous dissident – and martyr, St
Thomas More, said: “The King’s good servant, but God’s
first.” https://livingspace.sacredspace.ie/oa291g/
MESSAGE OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS FOR
WORLD MISSION DAY, 18 OF OCTOBER 2020
Dear Brothers and Sisters, I wish to express my gratitude to
God for the commitment with which the Church throughout the
world carried out the Extraordinary Missionary Month last
October. I am convinced that it stimulated missionary
conversion in many communities on the path indicated by the
theme: “Baptized and Sent: the Church of Christ on Mission in
the World”. In this year marked by the suffering and
challenges created by the Covid-19 pandemic, the missionary
journey of the whole Church continues in light of the words
found in the account of the calling of the prophet Isaiah: “Here
am I, send me” (6:8). This is the ever new response to the
Lord’s question: “Whom shall I send?” (ibid.). This invitation
from God’s merciful heart challenges both the Church and
humanity as a whole in the current world crisis. “Like the
disciples in the Gospel we were caught off guard by an
unexpected, turbulent storm. We have realized that we are on
the same boat, all of us fragile and disoriented, but at the
same time important and needed, all of us called to row
together, each of us in need of comforting the other. On this
boat… are all of us. Just like those disciples, who spoke
anxiously with one voice, saying ‘We are perishing’ (v. 38), so
we too have realized that we cannot go on thinking of
ourselves, but only together can we do this” (Meditation in
Saint Peter’s Square , 27 March 2020).
FIRST HOLY COMMUNION
Yesterday, 29 children from our parish Community
received their first Holy Communion. We wish
them, and their families abundance of blessings,
and that Christ who for the first time today dwells in your
hearts, fill them with His peace and joy.
OUR THANKS AND GRATITUDE
Our thanks to all the catechists who worked very hard despite
the challenges related to pandemic situation. They devoted
great deal of time and effort to prepare the 1st Communion
children. May God bless each and every one of them. Let us
all remember about them in our prayers.

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE (Oct 19 – Oct 25)
MONDAY, OCT. 19
7:00 pm W int. dziękczynnej z prośbą o błog. Boże dla
Władysława w dniu urodzin—żona z dziećmi
TUESDAY, OCT. 20
8:00 am Spec. int. of Michael Reyes on his B-day– godmother
7:00 pm † Jadwiga i Zygmunt Burka– rodzina
WEDNESDAY, OCT. 21
8:00 am † Josephine Mary Werbicki– son
7:00 pm Za wnuki i prawnuki o zdrowie i błog. Boże—babcia
Wanda
THURSDAY, OCT. 22
8:00 am † Margot McGregor—Javier
7:00 pm † Zmarli z rodzin: Maślanka, Baranowski i
Gackowski– Halina z rodziną
FRIDAY, OCT. 23
8:00 am Spec int. of Hiram Stoute
7:00 pm † Jadwiga i Antoni Borawscy– córka z mężem
SATURDAY, OCT. 24
9:00 am † Maria I Piotr Grudzinko– córka chrzestna
5:00 pm † Edmund Jelinski (Death Anniv)- Mirek with family
SUNDAY, OCT. 25, 30TH SUNDAY IN ORDINARY TIME
9:30 am † Elżbieta Kapelan (77 rocz. Śm.)– wnuczka Elżbieta
11:00 am † Jakub
12:30 pm † Jadwiga i Anastazy Kopij– wnuczka
40 DAYS FOR LIFE
From September 20th through November 1st , we invite everybody to
join others in a peaceful daily prayer vigil asking for God’s protection
of all human life. Vigil runs daily from 8:00am to 8:00 pm for 40days
at the public right-of-way outside Women's Care Clinic” przy 960 Lawrence Ave. w Toronto. Please come and pray for protection of life.
MARRIAGE ENCOUNTER– OCT 23 7PM
Live your best life in love. No matter where you are in your marriage
journey, the Marriage Encounter experience is a heart haven that
helps you listen, share and connect more deeply. There's no group
discussion. It's just about the two of you learning to be the best, most
loving couple you can be. Reclaim your love's joy. It is based around
Catholic values, but couples of all faiths are welcome. CONTACT: Gerard & Marge McCauley PHONE: 905-792-1925
ALL SOULS ENVELOPES
are at the back of the Church. The envelopes, with the list of names
you wish to remember, will be placed before the altar and prayed for
at all Masses during November.
NEW CARPET IN THE CHOIR
Last week we installed a new carpet at the choir loft. Our
wholehearted thanks to Arcadian Flooring Center, Mariusz Podpora,
Ewaryst Kulikowski, Maciej Bauer, Rafał Koberstein, Zbigniew
Błaszczyk, Przemysław Sołtys, Harnasie, Bartosz Hadała, Bolesław
Burka.
BUILDING FUND collection will be held next weekend.
OFFERTORY:
Sunday Coll: $3920.00 Share Life: $2610.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Mt 22, 15-21
Jezus jest mistrzem komunikacji międzyosobowej. Z jednej
strony nie daje się wciągnąć w manipulacje faryzeuszy. Nie
idzie za tanimi pochlebstwami, nie chce też zjednywać sobie
rozmówców. A z drugiej strony nie ubliża im, nie upokarza.
Raczej zaprasza do głębszej refleksji nad sobą i czystością
intencji w działaniu: „Obłudnicy! Dlaczego Mnie wystawiacie na
próbę?”. Nie daje odpowiedzi, którą chcieli na Nim podstępnie
wymusić, lecz prowokuje ich samych do odpowiedzi. Jezu,
przychodząc do Ciebie, nie chcę niczego wymuszać ani o nic
podstępnie z Tobą walczyć. Pragnę w prostocie razem z Tobą
przyjmować wolę Ojca. https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2020-10-18

NIEDZIELA MISYJNA
Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie
misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji
i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni
skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i
narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To
stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia
Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny
uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, a przez
to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i
zwyczajów. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby,
dzisiaj także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne. Każdy
chrześcijanin na mocy sakramentu chrztu powołany jest do
bezpośredniego zaangażowania się na rzecz głoszenia Ewangelii.
Pamiętamy, że nieustannie mamy być światłem dla całej ludzkości
w pielgrzymce wiary. Składka misyjna w tę niedzielę.
MODLITWA RÓŻAŃCOWA
Matka Boża w swych objawieniach wskazuje
na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie
Bożych zwycięstw. Jako chrześcijanie nie
walczymy mieczem. Naszym orężem jest
różaniec. Od poniedziałku do do piątku w
naszym kościele o godz. 19:00 gromadzimy
się na wieczornej Eucharystii, a po niej
odprawiamy nabożeństwo różańcowe.
Wszystkich parafian zapraszam na tę
modlitwę.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
20 X – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter, profesor
Uniwersytetu Jagiellońskiego, znany z niezwykłej pracowitości i
wielkiego miłosierdzia.
22 X – św. Jan Paweł II (1920-2005), papież Polak, wielki
nauczyciel wiary i bezgranicznego zawierzenia Chrystusowi i Jego
Najświętszej Matce.

NOWENNA DO BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MARKIEWICZA

Nieustająca nowenna o cud uzdrowienia chorego za przyczyną
Bł. Ks. Bronisława Markiewicza odprawiana jest w naszej
parafii w każdy wtorek po Mszy św. o godz. 19:00. Imiona
chorych prosimy zgłaszać do biura parafialnego lub do księży.
KAMPANIA 40 DNI DLA ŻYCIA
Jesienna akcja 40 dni dla Życia to kampania broniąca
nienarodzone dzieci - 40 dni modlitwy, postu i świadectwa na
przeciwko kliniki aborcyjnej „Women's Care Clinic” przy 960
Lawrence Ave. w Toronto. Przyjdź i ofiaruj swój czas. Wiedz, że
aborcja zabija co piąte dziecko w Kanadzie. Informacja:
www.40daysforlife.com/toronto/ Kampania trwa do 1 listopada
2020 r.
BÓG ZAPŁAĆ
Słowa podziękowania kieruję do Panów: Ewarysta
Kulikowskiego, Maćka Bauera, Rafała Koberstein, Bolesława
Burki, Zespołu Tanecznemu Harnasie, Bartosza Hadali,
Przemysława Sołtysa, Zbigniewa Błaszczyk, za przygotowanie
chóru do położenia nowego dywanu oraz przemieszczeniu
ołtarza z Tabernakulum na środek ołtarza. A firmie Arcadian
Flooring Center dziekuje za położenie dywanu.
MODLITWY NA CMENTARZACH
Informujemy, że ze względu na obecną sytuację związaną z COVID-19, modlitwy na
cmentarzach z okazji Uroczystości Wszystkich
Świętych i Dnia Zadusznego są odwołane.
Różaniec i modlitwy za tych, którzy odeszli do
wieczności będą miały miejsce w kościele
przed każdą mszą świętą. Prosimy, aby prywatnie w dowolnym czasie udać się na cmentarz i pomodlić się
w intencji zmarłych .
WYPOMINKI
Koperty na wypominki znajdują się przy wejściu do kościoła.
Wypominki wraz z imionami wiernych zmarłych można składać
w koszyku pod ołatarzem albo na niedzielną tacę. W miesiącu
listopadzie będziemy modlić się za zmarłych polecanych w
wypominkach podczas wszystkich Mszy Świętych jak również
po polskich Mszach świętych zostanie odmówiona Koronka do
Miłosierdzia Bożego. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.
KOLEKTA BUILDING FUND
Jak co miesiąc, w następną Niedzielę będzie zbiórka na potrzeby naszej parafii. Pozwoli to pokryć koszty wymiany dywanów
na chórze oraz inne najpotrzebniejsze projekty naszego
kościoła. Ofiarę można składać przy obu wyjściach z kościoła.

