XIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 5 LIPCA 2015

Refren Psalmu:
Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy
„Święci Kościoła”

Rozważania Niedzielne

bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy
Bóg jest blisko
Trudno było uwierzyć mieszkańcom rodzinnego
miasta Jezusa, że człowiek, którego znali od
dzieciństwa, może być oczekiwanym Mesjaszem.
Bóg może posługiwać się ludźmi z naszego
najbliższego otoczenia, aby przez nich przekazywać
swoją wolę. Mąż lub żona, dziecko, członek mojej
wspólnoty – może właśnie te osoby mają być dla
mnie przewodnikami w drodze do Boga? Nie trzeba
wcale jechać do odległych sanktuariów albo
spotykać sławnych kaznodziejów, aby doświadczyć
działania Bożej opatrzności i usłyszeć wolę Boga.
Może właśnie poprzez Twoich najbliższych i w
miejscach, które codziennie mijasz, mówi do Ciebie
Bóg?
Panie, Ty przechodzisz tak często obok mnie i
stawiasz na mojej drodze różne osoby. Otwórz moje
ucho, abym usłyszał Twój głos i uwierzył, że to Ty
właśnie do mnie mówisz.

Your gift to God and our Parish
June 28, 2015
Sunday Offerings:

$ 1, 590

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

6 lipca
Maria Teresa urodziła się 29 kwietnia 1863 roku w
Loosdorf w Austrii. Otrzymała głęboko religijne
wychowanie. Mając lat 27 zrezygnowała ze
stanowiska damy dworu i wszystkie swoje talenty
literackie i organizacyjne poświęciła dziełu misji
afrykańskich. Dnia 9 września 1895 roku złożyła
śluby zakonne jako pierwsza sodaliska założonego
przez siebie stowarzyszenia misyjnego, zwanego
Sodalicją świętego Piotra Klawera. Zmarła 6 lipca
1922 roku w Rzymie i tam spoczywa. Jest patronką
dzieł misyjnych w Polsce.


św. Jana z Dukli, prezbitera
8 lipca
Jan urodził się w Dukli w roku 1414. Wstąpił do
Zakonu
Franciszkanów
Konwentualnych
i
wyświęcony na kapłana, pracował w różnych
klasztorach Małopolski. Pod wpływem św. Jana
Kapistrana przeniósł się do bernardynów. U
bernardynów przez większość swojego życia
pracował we Lwowie jako gorliwy spowiednik i
kaznodzieja. Był wielkim czcicielem Matki Bożej i
pokornym sługą ludzi. Zmarł we Lwowie 29
września 1484 roku. Do jego grobu spieszyli wierni
różnych obrządków. Jego relikwie od 1974 roku są
przechowywane w Dukli. Został kanonizowany
przez Jana Pawła II w Krośnie 10 czerwca 1997
roku.

XIV SUNDAY IN ORDINARY TIME, JULY 5, 2015

Psalm Refrain:
Our eyes look to the Lord, until he has mercy upon us

Reflection .....
Today's Gospel describes what many believe to
have been the typical pattern of Jesus' ministry:
teaching in the synagogue followed by acts of
healing. In his hometown of Nazareth, the people
are amazed by what they hear, but they also
cannot comprehend how someone they know so
well might move them so powerfully.
In this Gospel, we learn some interesting details
about Jesus and his early life. Jesus' kinfolk know
him to be a carpenter, an artisan who works in
wood, stone, and metal. He probably learned this
trade from his father. Family members of Jesus are
also named. Mark describes Jesus as the son of
Mary, which is an unusual designation. Adult males
were more typically identified with the name of their
fathers. It is unclear why Mark deviates from this
custom.
Brothers and sisters of Jesus are also named.
Scholars are divided on how to interpret this. As
Catholics, we believe that Mary was and remained
always a virgin, thus we do not believe that this
Gospel refers to other children of Mary. Some have
suggested that these family members might be
Joseph's children from a previous marriage, but
there is little evidence to support this. Others
explain this reference by noting that the words
brother and sister were often used to refer to other
types of relatives, including cousins, nieces, and
nephews.
This Gospel tells us that Jesus is hampered from
performing miracles in Nazareth because of the
people's lack of faith. Jesus is said to be surprised
by this. He did not predict or foresee this rejection.
In this detail we find a description of the very
human side of Jesus.
This passage unfolds a continuing theme of Mark's
Gospel: Who is Jesus? His kinfolk in Nazareth
might know the carpenter, the son of Mary, but they
do not know Jesus, the Son of God. Mark is
foreshadowing Jesus' rejection by his own people,
the people of Israel.

He is also reflecting on and trying to explain the
situation of the community for which he wrote.
While many of the first Christians were Jewish,
Christianity took hold and flourished in the Gentile
community. Mark's community was mostly a
Gentile community, who may have been
experiencing persecution. By showing that Jesus
himself was rejected, Mark consoles and reassures
his first readers. He also prepares us to accept this
possible consequence of Christian discipleship.

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Sunday, July 5, 2015
9:00 am
 For Parishioners
11:00 am
 O Boże błogosławieństwo dla Sary i Piotra
 O szybki powrót do zdrowia dla Żoze Reis – Od
Rodziny
Wednesday, July 8 2015
7:00 pm
 Za † Felicję i Mieczysława i zmarłych z Ich Rodziny
Friday, July 10 2015
7:00 pm - Wolna
Saturday, July 11, 2015
9:00 am - Wolna
Sunday, July 12, 2015
9:00 am
 Za † Adama i Elżbietę Sawula – Od Marii Gulbińskiej
11:00 am
 Za † Kazimierę i Andrzeja Podolskich – Od Córki
Elżbiety

