XII NIEDZIELA ZWYKŁA, 21 CZERWCA 2015

Refren Psalmu:
Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana
„Święci Kościoła”

Rozważania Niedzielne

Zaufanie Bogu
Bywa, że czujemy się opuszczeni przez Boga.
Zwłaszcza w sytuacjach trudnych i bolesnych trudno
jest nam uwierzyć, że Bóg mimo wszystko jest i czuwa
nad nami. „Czemu się boicie?” – to słowa skierowane
nie tylko do apostołów, ale także do każdego z nas.
Jezus podczas burzy na jeziorze był w łodzi, a nawet
spał. Chciał w ten sposób pokazać uczniom, że to On
jest Panem życia i śmierci, pogody i niepogody.
Prawdziwa wiara opiera się na zaufaniu. Ufamy Bogu,
gdy czujemy się bezpieczni, ale jeszcze bardziej
powinniśmy Mu zaufać, gdy jest nam trudno. Całkowite
zdanie się na Bożą opatrzność jest znakiem
prawdziwej
wiary.
Panie, powierzam Ci moje życie. Zwłaszcza w
sytuacjach trudnych i niezrozumiałych dla mnie,
proszę Cię o Twoją opiekę nade mną.

Ogłoszenia parafialne
1. Diakon Piotr Klimek wraz z Żoną Krystyną
serdecznie
dziękuje
Ks.
Proboszczowi
Kazimierzowi Brzozowskiemu, Ks. Janowi
Bzozowskiemu i całej Wspólnocie Parafialnej za
wspaniałe
przygotowanie
uroczystości
Jubileuszu 25-lecia Święceń Diakonatu, w naszej
parafii.
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”

Św. Jan Chrzciciel
24 czerwca
Imię Jan jest pochodzenia hebrajskiego i oznacza
tyle, co "Bóg jest łaskawy". Jan Chrzciciel urodził
się jako syn kapłana Zachariasza i Elżbiety (Łk 1,
5-80). Jego narodzenie z wcześniej bezpłodnej
Elżbiety i szczególne posłannictwo zwiastował
Zachariaszowi archanioł Gabriel, kiedy Zachariasz
jako kapłan okadzał ołtarz w świątyni (Łk 1, 8-17).
Przyszedł na świat w sześć miesięcy przed
narodzeniem Jezusa (Łk 1, 36), prawdopodobnie w
Ain Karim leżącym w Judei, ok. 7 km na zachód od
Jerozolimy. Wskazuje na to dawna tradycja, o
której po raz pierwszy wspomina ok. roku 525
niejaki Teodozjusz. Przy obrzezaniu otrzymał imię
Jan, zgodnie z poleceniem anioła. Z tej okazji
Zachariasz wyśpiewał kantyk, w którym sławi
wypełnienie się obietnic mesjańskich i wita go jako
proroka, który przed obliczem Pana będzie szedł i
gotował mu drogę w sercach ludzkich (Łk 1, 6879). Kantyk ten wszedł na stałe do liturgii i stanowi
istotny element codziennej porannej modlitwy
Kościoła - Jutrzni. Poprzez swoją matkę, Elżbietę,
Jan był krewnym Jezusa (Łk 1, 36).

Your gift to God and our Parish
June 14, 2015
Sunday Offerings:
$ 1, 590
Marygrove Collection:
$
570
Heartfelt thank you for your generous support
of the Church.
God bless! Bóg zapłać!

TWELFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME, JUNE 21, 2015
Psalm Refrain:
Give thanks to the Lord; his steadfast love endures forever

Reflection .....
As we continue in Ordinary Time, our reading
today is taken from the Gospel of Mark, the
primary Gospel reading in Lectionary Cycle B.
Mark's Gospel presents a vivid portrait of Jesus,
whose words and deeds show that he is the Son of
God. Today's Gospel describes the end of a day of
teaching in Jesus' ministry. Jesus taught the crowd
in parables and then offered explanations of these
parables to his disciples. Jesus then led his
disciples away from the crowds and into the boats
that they will use to cross the Sea of Galilee. The
sea and its surrounding area are the settings for
Jesus' teachings and miracles in this part of Mark's
Gospel. Today's reading describes how Jesus
calmed a storm at sea. It is the first of four miracles
that are presented in sequence at this point in
Mark's Gospel.

This Gospel is a metaphor for our lives. We are in
the boat, the storms of life are raging around us,
and like the disciples, we may believe that Jesus is
unconcerned, or “sleeping.” We hope that we will
be as familiar with Jesus as his disciples. If we feel
that Jesus is sleeping, are we comfortable enough
to wake Jesus and present him with our needs?
Jesus does not chide his disciples for waking him.
Instead he chides them for their lack of faith, for
their lack of perspective. When we bring our
worries to God in prayer, we might just begin to
learn to see things from God's perspective.
INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

As is typical in Mark's Gospel, Jesus' disciples are
frightened by the sudden storm; they do little to
inspire confidence in the reader. Mark notes the
contrast between the disciples' terror and Jesus'
peace. Jesus is sleeping, untroubled by what is
going on around him.



The disciples' words to Jesus are telling. They are
familiar enough with Jesus to dare to wake him.
Their words to him are words of reproach,
questioning his care for them. A careful reader
might wonder what the disciples expected Jesus to
do. Are they more troubled by the storm or by
Jesus' inattentiveness to their needs? How many
of us have chided a family member or friend for not
agreeing with our assessment of the severity of a
situation?



Today's Gospel offers evidence of Jesus' power
and authority as he calms the storm. In his day,
power over nature was believed to be a sign of
divinity—only God calms storms. Jesus' rebuke of
the storm also echoes the rebuke he uses when he
talks to and expels demons. In each situation,
Jesus' power and authority is a sign of his divinity.
Indeed, the disciples are left wondering about
Jesus' identity at the conclusion of today's Gospel.
They see before them a human being who acts
with the authority and power of God. The disciples'
uncertainty about Jesus' identity is a recurring
them in Mark's Gospel.






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 † Barbarę Matolińską i Jana Piekarza – Od
Siostry
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

Wednesday, June 24 2015
7:00 pm
 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Stasi i
Zbyszka Antkowskich – Od Przyjaciół
Friday, June 25, 2015
7:00 pm - Wolna
Saturday, June 27, 2015
9:00 am – Wolna
Sunday, June 28, 2015
9:00 am
 In thanksgiving & for the graces received &
continuous blessings – L. B. Bozek
11:00 am
 Za † Michała Gulbińskiego – Od Żony i Dzieci

