XIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 28 CZERWCA 2015

Refren Psalmu:
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś
„Święci Kościoła”

Rozważania Niedzielne
Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
29 czerwca

Prosić z wiarą
Jair z wiarą prosi Jezusa o uzdrowienie swojej
córeczki. Kobieta cierpiąca na krwotok z taką samą
wiarą dotyka się płaszcza Syna Bożego, w nadziei
uzdrowienia ze swojej dolegliwości. My także
możemy stanąć w tym samym szeregu osób
potrzebujących i wyrazić przed Jezusem naszą
prośbę. Możemy przedstawić Mu wszystko, co trapi
nas i naszych najbliższych. Bądźmy ludźmi wiary.
Prośmy Ducha Świętego, aby tej wiary nam
przydawał. Przedstawiajmy nasze prośby przez
wstawiennictwo Matki Bożej i naszych świętych
patronów. Każda z tych historii, które czytamy w
Ewangelii, może stać się także naszym udziałem,
jeśli będziemy modlili się z wiarą.
Jezu, modlę się za moich najbliższych i za siebie
samego. Polecam Tobie wszystkie troski, które
noszę w sercu. Miej litość nade mną i pomimo
moich grzechów wysłuchaj mojej modlitwy.

Your gift to God and our Parish
June 21, 2015
Sunday Offerings:

$ 1, 492

Heartfelt thank you for your generous support
of the Church.
God bless! Bóg zapłać!

Święci apostołowie Piotr i Paweł ponieśli śmierć męczeńską w
Rzymie w latach 64-67, podczas prześladowania chrześcijan za
czasów Nerona. Piotr i Paweł, "obdarzeni różnymi darami,
zbudowali jeden Kościół Chrystusa".

„Dla nieśmiertelności”
„Księga Mądrości” powstaje przed przyjściem Jezusa i przed
przełamaniem przez Niego pieczęci na bramie krainy śmierci.
Autor jednak odkrywa wieczny wymiar ludzkiego życia. „Dla
nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem
swej własnej wieczności”.
Ten, kto dostrzegł swą nieśmiertelność, nigdy nie potraktuje
życia jako zabawy. Jest ono bardzo poważną podróżą, której
celem jest dotarcie pełną niebezpieczeństw drogą do celu.
Zabawa w tej drodze to jedynie chwila oddechu. Ona nie
może opóźnić wędrówki, winna w niej pomagać. W tej sytuacji
sto procent sił, czasu i środków jakimi człowiek dysponuje,
musi być poświęcone na wędrówkę, a nie na zabawę.
Człowiek mądry nigdy też nie będzie sięgał po przemoc, by
żyć cudzym kosztem. Wie bowiem, że taki czyn jest krokiem
wstecz na drodze do wieczności. Uczyni natomiast wszystko,
by każdy człowiek mógł przebyć drogę wiodącą do
nieśmiertelności. Spotkanie ze słabym jest połączone
z mobilizacją sił, by mu pomóc w jego dojrzewaniu do
wieczności. Człowiek świadom swej nieśmiertelności nie
skrzywdzi nikogo, bo wie, że byłaby to krzywda widoczna
w skali wieczności, byłaby to strata nie do odrobienia.
Wreszcie człowiek dostrzegający możliwość życia poza
granicą śmierci szuka takich, którzy wędrują obraną przez
niego drogą. Szuka człowieka, który nie zgadza się na
uczestniczenie w pogoni za zabawą i łatwym urządzeniem
doczesności. Potrzebuje towarzysza na swej drodze i cieszy
się każdym, którego znajdzie. Długa podróż, przez
niebezpieczne tereny, w gronie przyjaciół zmierzających
w tym samym kierunku, staje się o wiele łatwiejsza
i bezpieczniejsza. Tym bardziej, że ludzie mądrzy muszą się
liczyć z ciągłym zagrożeniem ze strony tych, którzy traktują
życie jako zabawę i nienawidzą wędrujących do innego celu.
To zmaganie stanowi największe zagrożenie na drodze
wiodącej do wieczności.

XIII SUNDAY IN ORDINARY TIME, JUNE 28, 2015
Psalm Refrain:
I will extol you, Lord, for you have raised me up

Reflection .....
For today's Gospel, we continue to read from the
Gospel of Mark. Last Sunday we heard about Jesus
calming the storm, the first of four miracles that Jesus
performs in the vicinity of the Sea of Galilee. Each of
these four miracle stories offers us a glimpse at Jesus'
power. This week we hear about the third and fourth
miracles, skipping the second miracle, the healing of a
man from Gerasene who was possessed by a demon.
Today's Gospel reports two stories of healing. One story
tells us about a father's great love for his dying
daughter. The other story tells us about a desperate
woman who risks much as she seeks healing from
Jesus. In each story, the request for healing is itself a
courageous act of faith, and yet very different
circumstances are represented by the lives of each
suffering person.
Jairus is described as a synagogue official, a man of
considerable standing in the Jewish community.
Distraught over his daughter's poor health, he
approaches Jesus and asks him to heal her. Although
Mark doesn't provide many details, we can imagine that
his daughter has been ill for some time and that her
condition is deteriorating.
As Jesus leaves with Jairus, Mark describes a second
person who seeks healing from Jesus, a woman with a
hemorrhage. This woman secretly touches Jesus from
behind and is immediately cured. In response, Jesus
turns and asks who touched him. Jesus' disciples,
always a little clueless in Mark's Gospel, help us
envision the scene. The crowds are pushing in on
Jesus, and yet he, knowing that power has gone out of
him, asks who touched him. The woman could have
remained anonymous, yet at Jesus' question she steps
forward and acknowledges what she has done. Jesus
responds by acknowledging her as a model of faith and
sends her away in peace.
At this point, we can imagine Jairus's impatience with
Jesus; his daughter is dying and Jesus hasn't helped
him yet. As if to build a sense of urgency, messengers
suddenly arrive and confirm Jairus's worst fear: his
daughter has died. Jesus curiously ignores their
message and reassures Jairus. When they arrive at
Jairus's home, they find family and friends mourning the
girl's death. Jesus enters the room of the dead girl,
takes her by the hand, and instructs her to arise.
Jairus's faith in Jesus has not been in vain; his daughter
is restored to life.
The contrasts between Jairus and the woman with the
hemorrhage are stark and revealing. One is a man, the
other is a woman. One is a public official, an important
person in the community.

The other is a woman who has lost everything to find a
cure to a condition that separated her from the
community. One approaches Jesus publicly. The other
approaches Jesus secretly. Yet in each case, faith leads
them to seek out Jesus in their time of need.
The Gospel concludes with Jesus' instructions to remain
silent about this miracle. This is typical of Mark's Gospel
and is sometimes referred to as the messianic secret.
Repeatedly, those who witness Jesus' power and
authority are instructed to not speak of what they have
witnessed. These instructions appear impossible to
obey, and it is difficult to understand the purpose of
these instructions. But in each case, they seem to
emphasize the fact that each individual, including the
reader of Mark's Gospel, must, in the end, make his or
her own judgment about Jesus' identity. Each individual
must make his or her own act of faith in affirming Jesus
as God's Son.

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
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
Wednesday, July 1 2015
7:00 pm
 O Rychły Triumf Niepokolanego Serca Maryi w duszy,
rodzinie, Parafii, Polonii, Kanadzie i na całym świecie
First Friday, July 3, 2015
7:00 pm
 Za † Emilię i Jana Ajchel oraz Emilię Porst
First Saturday, July 4, 2015
9:00 am
 O Boże Miłosierdzie dla prześladowanych Chrześcijan
– Od Rodziny Żywego Rożańca
 O Boże błogosławieństwo dla Felicji i Wacława
Janulewicz z okazji 65 lecia ślubu – Od Rodziny
Antkowskich
9:30 sm – 6:00 pm ADORACJA
Sunday, July 5, 2015
9:00 am
 For Parishioners
11:00 am
 O Boże błogosławieństwo dla Sary i Piotra

