XV NIEDZIELA ZWYKŁA, 12 LIPCA 2015

Refren Psalmu:
Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie
„Święci Kościoła”

Rozważania Niedzielne

Wolni dla Chrystusa
Jezus ceni prostotę w życiu i zachowaniu uczniów.
Gdy rozesłał ich w świat, aby głosili Ewangelię,
nakazał im, aby nie brali ze sobą nadmiaru rzeczy.
Gromadząc dobra materialne, bardzo łatwo
ulegamy pokusom zachłanności lub łakomstwa.
Przestajemy być wolni, gdy dobra materialne biorą
nad nami górę. Człowiek duchowo wolny nie
uwarunkowuje swojego zachowania ani od
okoliczności, ani od osób. Gdy ktoś nie akceptuje
nas z powodu Ewangelii, którą wyznajemy, nie
zatrzymujmy się na tym i nie blokujmy się na ludzi.
Róbmy to, do czego czujemy się powołani.
Uczniowie strząsają pył z nóg i idą dalej, głosząc
Dobrą Nowinę i wypędzając złe duchy.
Jezu, Ty, który wyzwalasz nas z mocy ciemności i
prowadzisz ku wolności dzieci Bożych, dodaj mi
odwagi, abym nie zniechęcał się wobec trudności,
jakie mogę napotkać w wyznawaniu Ciebie.

Your gift to God and our Parish
July 5, 2015
Sunday Offerings:
Renovation:

$ 1, 470
$ 1, 585

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

Św. Teresy od Jezusa de Los Andes,
dziewicy
13 lipca
Juana Fernandez Solar urodziła się w Santiago w
Chile 13 lipca 1900 roku. Od dzieciństwa była
zafascynowana osobą Chrystusa i głęboko
przeżywała duchową łączność z Nim. Odznaczała się
wielkim nabożeństwem do Najświętszej Maryi
Panny, a także prostotą miłością bliźniego i radością
życia. W 1919 roku wstąpiła do klasztoru
Karmelitanek Bosych w Los Andes i przyjęła imię
Teresy od Jezusa. Zmarła na tyfus 12 kwietnia
następnego roku, po złożeniu ślubów zakonnych. W
1987 roku papież Jan Paweł II ogłosił ją
błogosławioną i przedstawił jako wzór dla
młodzieży. Ten sam papież kanonizował ją w roku
1993. Jest ona pierwszym kwiatem świętości narodu
chilijskiego i Zakonu Karmelitańskiego w Ameryce
Łacińskiej.

ŚW. BONAWENTURY, BISKUPA I DOKTORA
KOŚCIOŁA
15 lipca
Bonawentura urodził się około roku 1218 w
Bagnoregio we Włoszech. Studiował filozofię i
teologię w Paryżu. Po otrzymaniu stopnia mistrza
wykładał te dyscypliny swoim współbraciom w
Zakonie Braci Mniejszych. Wybrany generałem
Zakonu rządził mądrze i roztropnie. Został
mianowany kardynałem biskupem Albano. Zmarł w
roku 1274 podczas soboru w Lyonie. Napisał wiele
znakomitych dzieł z zakresu filozofii i teologii.

XV SUNDAY IN ORDINARY TIME, JULY 12, 2015

Psalm Refrain:
Show us your steadfast love, O Lord, and grant us your salvation

Reflection .....
This week's Gospel and the one for next week describe
how Jesus sent the disciples to minister in his name
and the disciples' return to Jesus afterward. These two
passages, however, are not presented together in
Mark's Gospel. Inserted between the two is the report
of Herod's fears that Jesus is John the Baptist back
from the dead. In Mark's Gospel, Jesus' ministry is
presented in connection with the teaching of John the
Baptist. Jesus' public ministry begins after John is
arrested. John the Baptist prepared the way for Jesus,
who preached the fulfillment of the Kingdom of God.
While we do not read these details about John the
Baptist in our Gospel this week or next week, our
Lectionary sequence stays consistent with Mark's
theme. Recall that last week we heard how Jesus was
rejected in his hometown of Nazareth. The insertion of
the reminder about John the Baptist's ministry and his
death at the hands of Herod in Mark's Gospel makes a
similar point. Mark reminds his readers about this
dangerous context for Jesus' ministry and that of his
disciples. Preaching repentance and the Kingdom of
God is dangerous business for Jesus and for his
disciples. Mark wants his readers to remember that we,
too, may find resistance as we choose to be disciples of
Jesus.
Mark's Gospel tells us that Jesus sent out the Twelve.
These twelve were selected from among Jesus'
disciples and named by Mark in chapter 3. Mark notes
that these twelve are also called “apostles.” The word
apostle means “one who is sent.” The number twelve is
also a symbolic number, representing the twelve tribes
of Israel. By naming twelve apostles, Jesus shows his
mission to be in continuity with the mission of God's
people, Israel.
Jesus' instructions to the apostles are very specific. He
repeats the mission that they are sent to preach and to
share his authority to heal and to drive out demons.
Jesus sends them in pairs, establishing his mission as
a communal endeavor. Jesus also instructs them to
travel lightly, without the customary food, money, and
extra set of clothes. These instructions mean that the
Twelve will be dependent on the hospitality of others,
just as Jesus depended on others to provide for his
needs.
Jesus continues to send us into the world as his
disciples. But like the first disciples, we are not sent
alone. Jesus has given us the community of the
Church, which strengthens our life of discipleship.

The Christian message can only authentically be
proclaimed in and through the community of faith that
is the Church. In our work with others, we build this
community of faith and can invite others to share in it.

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc
Lipiec 2015:
„O Boże Miłosierdzie dla prześladowanych
Chrześcijan”
Sunday, July 12, 2015
9:00 am
 Za † Adama i Elżbietę Sawula – Od Marii Gulbińskiej
 O opiekę Bożą i powrót do zdrowia dla Danuty –
Intencja własna

11:00 am
 Za † Kazimierę i Andrzeja Podolskich – Od Córki
Elżbiety

Wednesday, July 15, 2015
7:00 pm
 Za wszystkich zmrałych z Rodziny Golbów
 Za † Henryka Paszkiewicza – Od Córki

Friday, July 17 2015
7:00 pm
 O Boże błogosławieństwo i wszystkie potrzebne
łaski dla Marii Domańskiej i jej najbliższych – Od
Ireny

Saturday, July 18, 2015
9:00 am - Wolna
Sunday, July 19, 2015
9:00 am
 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Rafała i Lisy w 10-tą rocznicę ślubu oraz za Córkę
Emily – Od Rodziców

11:00 am
 Za † Kazimierza Paszko w II-gą rocznicę śmierci –
Od Syna
 Za † Rev. Stanislawa Moszkowicza w I rocznicę
śmierci – Od Parafian
 Za † Helenę Palka i † Stanisława Palka oraz † Annę
Lachowicz – Od Synów z Rodzinami

