
TWENTY-FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME – SEPTEMBER 23, 2018 

 80TH ANNIVERSARY OF OUR PARISH    
We are looking for photos of any sacraments that have taken 
place within our church over the last 80 years i.e. any photos 
of Baptism, Holy Communion, Confirmation or Matrimony 
that show the interior or exterior of the church. If you could 
put your name and address on the outside of the photos, we 
will ensure that they are returned. If you could kindly submit 
them to the office, they will be scanned and used in our 
displays on the celebration of our 80th anniversary. Thank 
you! 

VOLUNTEER OPPORTUNITY 
We are looking for eager volunteers for the following 
Ministries: Stewardship committee (meets monthly), 
readers, Eucharistic ministers.  Please speak to Father should 
you wish to become more involved!                          

 FEAST OF STS. MICHAEL, GABRIEL, AND RAPHAEL 
ARCHANGELS - SEPTEMBER 29TH 

The liturgy celebrates the feast of these three archangels 
who are venerated in the tradition of the Church. Michael 
(Who is like God?) was the archangel who fought against 
Satan and all his evil angels, defending all the friends of God. 
He is the protector of all humanity from the snares of the 
devil. Gabriel (Strength of God) announced to Zachariah the 
forthcoming birth of John the Baptist, and to Mary, the birth 
of Jesus. His greeting to the Virgin, "Hail, full of grace," is one 
of the most familiar and frequent prayers of the Christian 
people. Raphael (Medicine of God) is the archangel who took 
care of Tobias on his journey.  Angels are pure, created 
spirits. The name angel means servant or messenger of God. 
Angels are celestial or heavenly beings, on a higher order 
than human beings. Angels have no bodies and do not 
depend on matter for their existence or activity. Angels have 
intellect and will, and are immortal. Archangels are one of 
the nine choirs of angels listed in the Bible. In ascending 
order, the choirs or classes are 1) Angels, 2) Archangels, 3) 
Principalities, 4) Powers, 5) Virtues, 6) Dominations, 7) 
Thrones, 8) Cherubim, and 9) Seraphim.  St. Michael is the 
patron of our Archdiocese and the patron of the 
Michaelite Fathers who serve in this parish for almost 7 
years. There will be morning Mass at 8:30 am to honor 
such great saint and to ask for his archangelic 
intercessions and protection.   

PLENARY ASSEMBLY OF THE CANADIAN  
CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS    

The Canadian Conference of Catholic Bishops (CCCB) will 
hold its annual Plenary Assembly at the Nav Centre in 
Cornwall, Ontario, from September 24-28, 2018. It’s a 
gathering of 90 Bishops from across the country and marks 
75th anniversary year under the theme "75 years of 
episcopal collegiality and solidarity with the people of God in 
Canada". The Most Reverend Lionel Gendron, P.S.S., Bishop of 
Saint-Jean-Longueuil and CCCB President, will chair the 
meeting. Cardinal Rai will speak about the challenges facing 
Maronites in Canada and in other countries.   

 

   

 
Sunday Collection:$ 2,699  

GOSPEL REFLECTION MK 9, 30-37 
Today is a good day for us to stop and reflect on the 
choices we are making in our lives.  Do my choices 
only involve what is good for me or am I concerned 
about the people in my life and in our world?  My daily 
choices have an impact on the life I am living.  My 
choices determine my peace, my happiness, and, to a 
degree, my physical and mental health.  Despite 
knowing this, I don’t often think about the choices I 
make each day.  http://ferdinandbenedictines.blogspot.com/2016/05/
reflection-mark-941-50.html 

FEAST DAY OF THE CANADIAN MARTYRS -SECONDARY 
PATRONS OF CANADA—SEPTMEBMER 26TH 

The Canadian Martyrs, also known as the North American 
Martyrs or the Martyrs of New France, were eight Jesuit 
missionaries from Sainte-Marie among the Hurons, who 
were tortured and martyred on various dates in the mid-
17th century in Canada (now southern Ontario and 
upstate New York) during the warfare between the 
Iroquois and the Huron. The Martyrs are: St. Jean de 
Bre beuf (1649), St. Noe l Chabanel (1649), St. Antoine 
Daniel (1648), St. Charles Garnier (1649) St. Rene  Goupil 
(1642), St. Isaac Jogues (1646), St. Jean de Lalande (1646), 
St. Gabriel Lalemant (1649). 

 MEMORIAL OF ST. VINCENT DE PAUL  
THURSDAY, SEPTEMBER 27TH 

St. Vincent de Paul was born at Pouy, France on April 
24, 1581. He was ordained a priest on September 23, 
1600. Vincent devoted himself entirely to the alleviation of 
the sufferings of the poor, and to that purpose established 
the Confraternities of Charity. In 1625 he founded the 
Congregation of the Mission, his community of priests and 
brothers. With Louise de Marillac, he co-founded the 
Daughters of Charity in 1633. Vincent died in Paris on 
September 27, 1660 and was canonized in 1737. Pope Leo 
XIII declared him patron saint of all works of charity. This 
day we pray for St. Vincent  de Paul Society, who help the 
needy people in our area.  

ALL DAY ADORATION EVERY FRIDAY 
All Day Adoration of the Blessed Sacrament from 8:00 
a.m. to 7:00 p.m. Sign-up form available at the back of 
the church. 

CALLING ALL MOMS! 
Mothers Group meeting will take place on Wednesday, 
October 3, 2018 @ 7:00 pm-8:30 pm at our parish.  For 
more info. go to: info@catholicmomsgroup.com or call 
Daina 416 907-1042. 
 

SACRAMENTS 2019 
FIRST COMMUNION English group: Saturday, May 4, 
2019 at 5:00 p.m. 
Parents’ meeting: Thursday, October 11,  2018 at 6:30 
p.m. 
FIRST COMMUNION  Polish group: Sunday, May 5, 2019 
at 12:00 p.m. 
Parents’ meeting: Sunday, October 14,  2018 after the 
Polish Mass at 12:00 
                  *** 
CONFIRMATION: Saturday, June 8, 2019 at 5:00 p.m. 
Parents’ meeting: Thursday, October 18, 2018 at 6:30 
p.m. at the church. 
Confession: Thursday, June 6, 2019 at 6:30 p.m.  

 

http://ferdinandbenedictines.blogspot.com/2016/05/reflection-mark-941-50.html
http://ferdinandbenedictines.blogspot.com/2016/05/reflection-mark-941-50.html


DWUDZUESTA PIĄTA NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO–23 WRZESIEŃ, 2018

ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w 
naszym kościele w każdy piątek od godziny 8:00 do 
19:00.  

80 ROCZNICA NASZEJ PARAFII 
Poszukujemy zdjęc  z uroczystos ci sakramentalnych 
(Komunii, Bierzmowania, S lubo w i Chrzto w) w naszym 
kos ciele, przedstawiających go od wewnątrz i na zewnątrz.  
Uprzejmie prosimy o podpisanie swoich zdjęc  i przekazanie 
do biura parafialnego.  Chcielibys my uz yc  zeskanowane 
zdjęcia do wystawy z okazji 80-lecia parafii.  Serdecznie 
dziękujemy za pomoc. 

ZAPISY DO MINISTRANTÓW 
Trwają zapisy do ministranto w, chłopco w z klas 3 i 
starszych. Formy do rejestracji znajdują się w zakrystii. 
Serdecznie zapraszamy. 

„JERYCHO RÓŻAŃCOWE” 
W dniu 12-19 pazdziernika w Parafi Św. Eugeniusza De 
Mazenod w Brampton odbędzie się siedmiodniowe, 
nieustające, rotacyjne czuwanie przed Najs wietszym 
Sakramentem w tym codzienna Msza S więta, Ro z aniec i 
wiele innych modlitw.  Poprowadzi je ks. Szymon Mucha, 
redaktor naczely miesięcznika „Ro z aniec” oraz krajowy 
moderator Z ywego Ro z an ca z Polski.  Otwo rzmy nasze Serca 
i włączmy się w To Dzieło. 

KAWIARENKA PARAFIALNA 
Zapraszamy do kawiarenki parafialnej po Polskiej Mszy s w.  
Zachęcamy  DROGIE PANIE do wypieku ciasta i dostarczeniu go 
do sali parafialnej w niedzielę przed Mszą s w.  Bo g zapłac  za 
pomoc. 

 REFLEKSJA EWANGELICZNA MK 9, 30-37 
„Jeśli ktoś chce być pierwszy…”. Testy, rankingi, 
plebiscyty – wszystko po to, by wskazać najlepszych i 
zawstydzić tych, co się nie załapali. Tak wiele od siebie 
wymagamy, by nie być tymi ostatnimi. I nierzadko 
płacimy wysoką cenę za sukces. A może warto zacząć 
pielęgnować w sobie skromność i umiarkowanie? 
Naturalna, zwyczajna przeciętność została dziś ograbiona 
z szacunku. A przecież starożytni filozofowie powtarzali: 
in medio virtus – ‘cnota leży pośrodku’. Nie wstydźmy się 
zdrowej przeciętności. Zwyczajności dziecka, które Jezus 
stawia uczniom za przykład. Jeśli kierujemy się wyłącznie 
kategorią sukcesu, najwyższymi dążeniami, to nie 
zapominajmy, że upadek z wysokości zwykle kończy się 
tragicznie. Obdarz mnie, dobry Boże, życiową mądrością. 
Umiejętnością wybierania tego, co służy mojemu 
prawdziwemu dobru i co podoba się Tobie. Chroń przed 
pyszałkowatością i pogonią za wiatrem ziemskiej chwały. 
https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2018-9-23 

29 IX – ŚWIĘCI ARCHANIOŁOWIE:  
MICHAŁ, GABRIEL I RAFAŁ  

Ci wielcy Boz y posłan cy bronią nas i   pouczają. Archaniołowie 
nigdy nie byli ludz mi, jednak zaliczani są do s więtych. Imiona 
Archanioło w mają charakter teoforyczny. Wskazują na ich 
powiązanie z Bogiem. Okres lają ro wniez  istotę misji pełnionej 
przez nich z woli Boz ej. Michał - z hebrajskiego Mika´el znaczy 
- "kto z  jak Bo g" (tzn. kto z  moz e ro wnac  się z Bogiem?). Imię 
Gabriel - z hebrajskiego Geber´el - składa się z dwo ch 
wyrazo w: geber - silny oraz el - Pan Bo g. Imię to tłumaczone 
jest wiec jako "mąz  Boz y", "wojownik Boz y". Rafał to ro wniez  
imię pochodzenia hebrajskiego Rapha´el i oznacza "Bo g 
uzdrawia", "Bo g uleczył". S więty Michał Archanioł jest 
patronem naszej Archdiecezji oraz Zgromadzenia Księży 
Michalitów, którzy posługują w naszej parafii już prawie 
7 lat. W sobotę z okazji święta patrona naszej 
Archdiecezji zostanie odprawiona Msza św o godz 8:30 
rano. Zapraszamy.  

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
IX – św. Męczenników Kanadyjskich  - Ich działalność 
spotykała się z oporem ze strony szamano w, kto rzy oskarz ali 
religię czarnych sukni (stroju jezuito w) o sprowadzenie 
choro b i posądzali misjonarzy o czary. Prowadzili misję mimo 
przes ladowan , az  do męczen skiej s mierci. Lista męczenniko w: 
s w. Antoni Daniel (1601–1648), s w. Gabriel Lalemant (1610–
1649), s w. Izaak Jogues (1607–1646), s w. Jan de Bre beuf 
(1593–1649), s w. Jan de Lalande (?–1646), s w. Karol Garnier 
(1606–1649), s w. Natalis Chabanel (1613–1649), s w. Renat 
Goupil (1608–1642). 
X – św. Wincenty à Paulo (1581-1660), francuski kapłan, 
opiekun ubogich, załoz yciel Zgromadzenia Księz y Misjonarzy 
i patron Stowarzyszenia s w. Vincenta a Paulo, kto re posługuje 
przy naszej parafii pomagając ubogim i potrzebującym.  

 
8:30 AM 

 
5:00 PM 

 
 
+ 

Int. of Michaelite Fathers & vocation of the priesthood & 
religious life 
Mary Jane & William Enright —Bernadette Preston 

 
9:00 AM 

10:30 AM 
12:00 PM 

(POL) 

 
 
 
 
 
+ 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Parishioners 
Thanksgiving Mass—Dacuya Family 
O Boz e bł. dla Marceli i Jakuba w 2 Rocz. S lubu—Rodzice 
Dziękczynna– Barbara i Jerzy w 50 Rocznicę S lubu 
O bł. Boz e dla Moniki i Michała w 11 Rocz. S lubu—Rodzice 
Zofia Ro z an ska, Rodzina Jano w i Bronisław Jan—Sławek z 
Rodziną 
Maria Chorzempa—Mąż i Córki z Rodzinami 
Zmarli z Rodziny Kuczmo w, Stryjniko w i Z mudo w-Rodzina 
Jan Trela—Daniel z Rodziną 
Andrzej Koczera 
Paulina Koczera 

7:00 PM 
 
+ Katarzyna, Jan, Wacław i Stanisław oraz zmarli z Rodziny 

Soko ł 
 

7:00 PM 
 
 

+ Joseph Novakowski—Family of Novakowski 
St. Anthony’s Novena 
 

8:30 AM 
 
+ Maria & Jan Kuczewski—Family 

 

8:30 AM 
 
+ Waclaw i Jaroslaw Kuczewski—Family 

 

7:00 PM 
 
 

 Blessing for Friends & Benefactors of St.Vincent de Paul 
Society—SVP Committee 
Novena to Our Lady of Perpetual Help  

SAKRAMENTY 2019 
PIERWSZA KOMUNIA grupa angielska: sobota, 4 maja, 
2019 o godz. 17:00   
Spotkanie dla rodzico w: czwartek, 11 paz . 2018 - 18:30 
PIERWSZA KOMUNIA grupa polska:  niedziela, 5 maja  
2019 o godz. 12:00  
Spotkanie dla rodzico w: niedziela, 14 paz . po pol. Mszy s w. 

*** 
BIERZMOWANIE: sobota, 8 czerwca 2019 o godz. 17:00  
Spotkanie dla rodzico w: czwartek, 18  paz ., 2018 - 18:30 
Spowiedz : czwartek, 6 czerwca, 2019 o godz. 18:30  

https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2018-9-23
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Daniel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Izaak_Jogues
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_de_Lalande
https://pl.wikipedia.org/wiki/Natalis_Chabanel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Renat_Goupil

