XI NIEDZIELA ZWYKŁA, 14 CZERWCA 2015

Refren Psalmu:
Dobrze jest śpiewać, Tobie, Panie Boże

Rozważania Niedzielne

Otwarty na Łaskę
Królestwo Boże to rzeczywistość, którą tworzymy,
gdy jesteśmy w łączności z Bogiem. Życie Bogiem
na co dzień sprawia, że inaczej patrzymy na
rzeczywistość, która nas otacza. Mogą to
poświadczyć ci wszyscy, którzy doświadczyli w
swoim życiu nawrócenia. Ci sami ludzie, te same
miejsca i sytuacje nabierają innego znaczenia i w
inny sposób patrzy się na nie, gdy nosi się w
sercu Boga. Otwórzmy zatem serca i umysły na
ziarno łaski Bożej, jakie każdego dnia spada na
ziemię. Bądźmy żyzną glebą, a łaska Boża
dokona w nas cudów.
Jezu, pragnę otwierać każdego dnia moje serce i
umysł na działanie Twojej łaski. Ty, Panie, jesteś
siewcą, a ja jestem glebą. Umocnij mnie, mój
Zbawicielu, abym wydał obfity plon.

Ogłoszenia parafialne
1. Zapraszmy Małżeństwa Sakramentalne na
rekolekcje Domowego Kościoła - Lectio Divina
(Modlitwa Słowem Bożym), które odbędą się 35 Lipca 2015. Rekolekcje
poprowadzi Ks.
Arkadiusz Szczepanik, który przyjedzie do nas z
Polski.
Modlitwa Słowem Bożym jest bardzo ważna w
rozwoju duchowym.
Prosimy zgłaszać zapisy
pod numerem
telefonu 416-788-9878 Robert
2. Ks. Proboszcz Kazimierz Brzozowski będze
przebywał na wakacjach w dniach od 06
czerwca do 08 lipca 2015.
3. Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc
czerwiec:
„ O Dary Ducha Św. i łaskę wiary dla dzieci i
młodzieży”

Your gift to God and our Parish
June 7, 2015

„Święci Kościoła”

Sunday Offerings:
Renovation:

$ 1, 450
$ 1, 170

Heartfelt thank you for your generous support
of the Church.
Św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika
17 czerwca
Adam Chmielowski urodził się w Igołomi pod Krakowem
w roku 1845. Wziął udział w Powstaniu Styczniowym, w
którym stracił nogę. Po ukończeniu studiów malarskich
rozpoczął pracę artystyczną. W pełni sił twórczych porzucił
malarstwo i oddał się służbie ubogim, a następnie założył
Zgromadzenia Braci i Sióstr Posługujących Ubogim. Zmarł
w Krakowie w roku 1916. Dnia 22 czerwca 1983 w Krakowie
papież Jan Paweł II zaliczył go w poczet błogosławionych, a
w roku 1989 w poczet świętych.

God bless! Bóg zapłać!

ELEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME, JUNE 14, 2015
Psalm Refrain:
Lord, it is good to give thanks to you
INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

Reflection .....
After Lent, the Easter season, and three Sundays of
feast days—Pentecost, Most Holy Trinity, and Most Holy
Body and Blood of Christ—the Church returns to
Ordinary Time. This Sunday’s Gospel from Mark carries
a significant message regarding faith and the Kingdom
of God.
In Mark’s Gospel, Jesus appears reluctant to reveal his
identity as the Son of God. After performing miracles of
healing, he warns those cured to tell no one (see Mark
1:44, 3:12, 5:43, 7:36, and 8:26). Also, when preaching,
Jesus chooses to speak to the crowds in parables,
leaving them to discern his message. Only to his
disciples does he explain the parable’s meaning, and he
does this in private at a later time.
Today’s Gospel Reading consists of two parables about
seeds. In the first, Jesus tells those gathered that this is
“how it is with the kingdom of God.” A man scatters
seed which over time sprouts and develops. Then when
the grain is ripe, the man harvests his crop. The
emphasis in the parable is on the seed, which
seemingly has the power to grow on its own. In this it is
like the Kingdom of God. While on earth, Jesus planted
the seeds of the kingdom by his life, miracles, teaching,
and suffering. However, the kingdom is not yet fully
established. Although already present in Jesus and his
group of twelve, it has yet to come to fruition; just as the
seed in the parable needs time to grow, so does God’s
kingdom.
The second parable focuses on the tiny mustard seed.
Though not the smallest of all seeds, it is most likely the
smallest that a first-century farmer in Jesus’ part of the
world would have sown. Small as the mustard seed is, it
develops into a tree. Though the mustard tree generally
averages only nine to twelve feet in height, it has a wide
expanse and provides a nesting place for birds. Just as
the tree welcomes the birds, so is God’s kingdom
welcoming and open to many.
These parables help us discern something about the
kingdom of God and our own faith. In God we live and
move and have our being, but God is a mystery and his
kingdom, though present, has not yet come into its
fullness. Today, the Kingdom of God is present in the
Church. The mission of proclaiming the Good News of
the Kingdom given to the Apostles is now given to us.
But just as seeds need time to come to fruition, so does
the Kingdom of God. That is why in the Lord’s Prayer,
we pray, “thy kingdom come.” We know that it will come
in its fullness at the end of time. All we need is faith.










Sunday, June 14, 2015
9:00 am
For † Florindo Deli – From Wife Vincenza
For Izabel & Robert on their 5-th wedding anniversary
– From Parents
11:00 am
Za † Władysława Armatys w 1 rocznicę śmierci – Od
Żony oraz Córek z Rodzinami
Za † Władysława, Katarzynę, Mieczysława i Edwarda
Szabla – Od całej Rodziny
Dziękczynna w 25-tą rocznicę Ordynacji Diakonatu
Piotra Klimek – Od Parafian
Za † Stanisława Więcek – Od Brata z Rodziną
O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Danusi
i Roberta Hołówko – Od 10 Kęgu Kościoła Domowego

Wednesday, June 17 2015
7:00 pm
 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.
Friday, June 19, 2015
7:00 pm
 Za † Lindę – Od Marii
Saturday, June 20, 2015
9:00 am – Wolna






Sunday, June 21, 2015
9:00 am
For Parishioners
11:00 am
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Rodzin Witiuk i
Grzesiowskich – Od Bogusi i Krzysztofa
Za † Józefa Duklas w 23 rocznicę śmierci i za †
Siostrę Halinę – Od Ireny Duklas z Rodziną
Za † Józefa Lulek w 5 Rodznicę śmierci – Od Rodziny

Marygrove Camp Collection
Will be held today,
Sunday, June 14, 2015.
Heartfelt thank you for your generous support
God bless! Bóg zapłać!

