XVI NIEDZIELA ZWYKŁA, 19 LIPCA 2015

Refren Psalmu:
Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego
„Święci Kościoła”

Rozważania Niedzielne

Zasłużony odpoczynek
Widok ludzi, którzy przyszli, aby słuchać Mistrza,
zmienia początkowe „plany wypoczynkowe” i Jezus
zaczyna ich nauczać. Ta scena powinna budzić w
nas nadzieję. Możemy zawsze przychodzić do
Chrystusa, i „w porę, i nie w porę”. Ważne jest, aby
w nas było pragnienie słuchania Pana. Syn Boży po
to przyszedł na świat, aby dać odpowiedź na
dręczące nas pytania i przynieść ulgę naszym
duchowym i fizycznym bolączkom. Boski Mistrz
posyła
swoich
uczniów,
aby
odpoczęli.
Potrzebujemy równowagi w naszym życiu. Czas
odpoczynku jest potrzebny, aby móc efektywniej
służyć dziełu ewangelizacji. Niech ta zachęta
Jezusa będzie rachunkiem sumienia dla wszystkich
pracoholików.
Panie, oto przychodzę do Ciebie pełen trosk
wynikających z moich licznych obowiązków.
Powierzam Ci je i liczę, że pozwolisz mi także nieco
wypocząć.

św. Marii Magdaleny
22 lipca
Magdalena, wierna uczennica Chrystusa Pana, była przy
Jego śmierci i pierwsza ujrzała Go po zmartwychwstaniu
wczesnym rankiem dnia paschalnego (Mk 16, 9). Jej kult
w całym Kościele zachodnim rozpowszechnił się od XII
wieku.


Św. Brygidy, zakonnicy, Patronki Europy
23 lipca
Brygida urodziła się w roku 1303 w Szwecji. Jako młodą
dziewczynę wydano ją za mąż. W małżeństwie miała
ośmioro dzieci, które bardzo starannie wychowała.
Należała do III Zakonu św. Franciszka. Po śmierci męża
zapragnęła życia bardziej ascetycznego, niż prowadziła
w świecie. Założyła nowy zakon i udała się do Rzymu;
dała wszystkim przykład wielkich cnót. Napisała wiele
dzieł mistycznych, w których opowiada o swoich
przeżyciach i objawieniach. Zmarła w Rzymie w roku
1373.


św. Kingi, dziewicy

Your gift to God and our Parish
July 12, 2015
Sunday Offerings:

$ 1, 420

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

24 lipca
Kinga urodziła się w roku 1234 jako córka króla
węgierskiego Beli IV. Była siostrą św. Małgorzaty
Węgierskiej i bł. Jolanty. Została żoną Bolesława
Wstydliwego, z którym współdzieliła dole i niedole
długiego i trudnego panowania, będąc prawdziwą matką
biednych i wszystkich strapionych. Po śmierci męża
wstąpiła do ufundowanego przez siebie klasztoru
klarysek w Starym Sączu, łącząc z duchem surowej
pokuty wewnętrzną franciszkańską radość doskonałą z
cierpień i trudności życiowych. Zmarła w Starym Sączu
24 lipca 1292 roku. Kult jej rozpoczął się zaraz po
śmierci.

XVI SUNDAY IN ORDINARY TIME, JULY 19, 2015

Psalm Refrain:
The Lord is our shepherd
In today's Gospel, we hear Jesus affirm the
importance of times of rest and renewal. Jesus
wanted his disciples to come away and spend time
alone with him. This is what we seek and find in our
life of prayer and in our celebration of the
Eucharist.

Reflection .....
In this today's Gospel, we read the report of the
return of the Twelve, who were sent by Jesus to
preach repentance, heal the sick, and drive out
demons. When the Twelve return to Jesus, he
invites them to come away from the crowds and
rest. But the crowds will not give them peace. As
the Twelve have shared in Jesus' ministry, they
now appear to share in his popularity. The crowds
continue to approach them, and Mark reports that
the disciples don't even have time to eat. In an
effort to get away, Jesus and his disciples board a
boat in hopes of finding a deserted place. But the
crowds notice this and arrive ahead of them. The
crowds are so persistent that Jesus and his
disciples cannot find a place to be alone. Mark's
Gospel tells us that Jesus is moved with pity and
begins to teach the crowds.
Our Gospel for today stops here, but Mark's report
of the unyielding demands of the crowd continues
in the verses that follow. If we were to continue
reading from Mark's Gospel, we would hear Jesus
instruct his disciples to feed the crowd in the
familiar miracle of the multiplication of the loaves
and fishes. The work of Jesus and his disciples
appears to be a round-the-clock job. In the next few
weeks, we will hear the story of Jesus' feeding of
the multitude, but our Lectionary will turn to the
sixth chapter of the Gospel of John to report and
reflect on this story.
In today's Gospel, we hear the Twelve referred to
as “apostles.” The wordapostle is a Greek word
meaning “one who is sent.” Jesus chose twelve
men from among his disciples whom he sent to
share in his ministry of preaching and healing. The
first report of this is found in the third chapter of
Mark's Gospel, where the Twelve are also called
apostles and the names of this select group are
listed.
We who are Jesus' disciples today have also been
sent to share the Gospel with others. Perhaps our
commitment to following Jesus as his disciple
leaves us feeling tired and overwhelmed.

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc
Lipiec 2015:
„O Boże Miłosierdzie dla prześladowanych
Chrześcijan”














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
Za Artura Kowalczyka w 15 rocznicę śmierci –
Od mamy z Rodziną
Wednesday, July 22, 2015
7:00 pm
Za † z Rodziny Stanków
Friday, July 24 2015
7:00 pm - Wolna
Saturday, July 25, 2015
9:00 am - Wolna
Sunday, July 26, 2015
9:00 am
For Parishioners
11:00 am
Za † Rodzinów Annę i Stanisława Maciąg – Od
Córki z Rodziną
Za † Agatę Święs – Od Syna z Rodziną

