XVII NIEDZIELA ZWYKŁA, 26 LIPCA 2015

Refren Psalmu:
Otwierasz rękę, karmisz nas do syta
„Święci Kościoła”

Rozważania Niedzielne

Bóg troszczy się o nas
Syn Boży w cudowny sposób nakarmił wielką
rzeszę ludzi pięcioma chlebami i dwiema rybami.
Udowodnił
w
ten
sposób
swoje
Boskie
pochodzenie. Cud ten ma jeden ważny dla nas
wymiar. Pokazuje, że Bóg troszczy się o człowieka i
nie pozostawia go na łaskę losu. Każdy z nas może
poczuć się jednym z tych, którzy wówczas przyszli,
aby
słuchać
nauczania
Jezusa.
Jedynym
warunkiem, aby włączyć się w tę wspólnotę, jest
pragnienie podążania za Zbawicielem i zaufanie
mu. Ludzi ci byli tak pociągnięci nauczaniem
Mistrza z Nazaretu, że zapomnieli o zabezpieczeniu
materialnym. Dajmy się porwać duchowi Ewangelii,
a Bóg troszczyć się będzie o nasze materialne
potrzeby.
Panie, oto wychodzę w drogę, aby podążając za
Tobą, wsłuchiwać się w Twoje słowo. Powierzam Ci
moje życie i to wszystko, co na tej drodze mnie
spotka.

św. Marty
29 lipca
Marta pochodziła z Betanii, miasteczka położonego na
wschodnim zboczu Góry Oliwnej, w pobliżu wioski Betfage,
odległego od Jerozolimy o ok. 3 km drogi. Była siostrą Marii i
Łazarza, których Chrystus darzył swą przyjaźnią. Bardzo wiele
razy gościła Go w swoim domu. Św. Łukasz opisuje
szczegółowo jedno ze spotkań (Łk 10, 38-42). Martę wspomina
w Ewangelii św. Jan, odnotowując wskrzeszenie Łazarza.
Wyznała ona wtedy wiarę w Jezusa jako Mesjasza i Syna
Bożego (J 11, 1-45). Ewangelista Jan opisuje także wizytę
Jezusa u Łazarza na sześć dni przed wieczerzą paschalną,
gdzie posługiwała Marta (J 12, 1-11).
Święta Marta - patronka zbłąkanych
Na Wschodzie cześć św. Marty datuje się od wieku V, na
Zachodzie - od wieku VIII. Już w wieku VI istniała w Betanii
bazylika na miejscu, gdzie miał stać dom Łazarza i jego sióstr.
Św. Marta jest patronką gospodyń domowych, hotelarzy,
kucharek, sprzątaczek i właścicieli zajazdów. Legenda
prowansalska głosi, że po wniebowstąpieniu Jezusa Żydzi
wprowadzili Łazarza, Marię i Martę na statek bez steru i tak
puścili ich na Morze Śródziemne. Dzięki Opatrzności wszyscy
wylądowali szczęśliwie u wybrzeży Francji, niedaleko Marsylii.
Łazarz miał zostać pierwszym biskupem tego miasta, Marta
założyła w pobliżu żeński klasztor, a Maria pokutowała w
niedalekiej pustelni.



Your gift to God and our Parish
July 19, 2015
Sunday Offerings:

$ 1, 630

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

św. Ignacego z Loyoli, prezbitera
31 lipca
Ignacy urodził się w roku 1491 w Loyoli w Kantabrii. Prowadził
swobodne życie rycerskie na dworze królewskim; kiedy się
nawrócił do Boga, skończył studia teologiczne w Paryżu; tu
zebrał pierwszych towarzyszy, z którymi później założył w
Rzymie Towarzystwo Jezusowe. Działalność tego zakonu
przyczyniła się do odnowy Kościoła. Ignacy zmarł w Rzymie 31
lipca 1556 roku.

XVII SUNDAY IN ORDINARY TIME, JULY 26, 2015

Psalm Refrain:
The Lord feeds his people and answers their needs

Reflection .....
Through most of Lectionary Cycle B, our Sunday
Gospel readings are taken from the Gospel of Mark.
Over the past two Sundays, we heard how Jesus sent
his disciples to share in his mission. If we were to
continue reading Mark's Gospel, we would next hear
his report of how Jesus feeds the crowds in the
miracle of the multiplication of the loaves and fishes.
Our Lectionary, however, leaves Mark's Gospel for
the next several weeks and instead presents this
event from the Gospel of John. In John's Gospel,
Jesus' multiplication of the loaves and the fishes is
presented as a sign of his authority and divinity.
Jesus interprets the meaning and significance of this
miracle as a sharing of his Body and Blood. This
chapter is sometimes called the “Bread of Life
Discourse.”
In many important ways, John's Gospel uses the
miracle of the multiplication of the loaves and fishes
to teach about the Eucharist. Like the Last Supper,
this miracle is said to have occurred near the time of
the Jewish feast of Passover. (In John's Gospel three
Passovers are identified.) Jesus' language is similar
to the language he used at the Last Supper as
reported in the Synoptic Gospels. John's description
of this event also anticipates the Messianic banquet
of heaven, as the crowd reclines and all hungers are
satisfied with abundance. This connection is further
amplified by the response of the crowd, who wants to
make Jesus a king. John is teaching us that each
time we celebrate the Eucharist, we are anticipating
the eternal banquet of heaven.

John's Gospel notes the detail that the bread blessed
and shared with the crowd are barley loaves. This is
the food of the poor. It reminds us that God feeds and
nourishes us, fulfilling our physical needs as well as
our spiritual ones. In the Eucharist, we are sent to
serve the poorest among us.
The story of the multiplication of the loaves and the
fishes recalls a particular aspect of the Mass. In this
miracle, Jesus transforms a young boy's offering of
five barley loaves and two fish. In the offertory at
Mass, we present the fruits of our labors, represented
by bread and wine. These gifts, given to us first by
God as grain and fruit, are returned to God in our
offering of thanksgiving. God in turn transforms our
gifts, making this bread and wine the very Body and
Blood of Jesus. We also offer ourselves in this
exchange, and we, too, are transformed by the
Eucharist.

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Sunday, July 26, 2015
9:00 am
 For Parishioners
11:00 am
 Za † Rodziców Annę i Stanisława Maciąg – Od Córki
z Rodziną
 Za † Agatę Święs – Od Syna z Rodziną

Recall that John's Gospel tells the story of the Last
Supper differently than the Synoptic Gospels. Instead
of describing the meal and Jesus' actions with the
bread and cup, John describes how Jesus washed
his disciples' feet. We hear this Gospel when we
remember the Last Supper on Holy Thursday. This
recollection of Jesus' action at the Last Supper
complements the institution narrative of the Synoptic
Gospels and Paul's Letters that we hear repeated at
each Mass.

Wednesday, July 29, 2015
7:00 pm
 Za † z Rodziny Kulpów
Friday, July 31 2015
7:00 pm - Wolna
First Saturday, August 1, 2015
9:00 am
 O Boże błogosławieństwo dla Księdza Proboszcza
Kazimierza Brzozowskiego
9:30 am – 6:00 pm ADORACJA

In both stories about the Eucharist—the washing of
the disciples' feet and the multiplication of the loaves
and the fishes—the Gospel of John teaches us that
the Eucharist is an action. Our word Eucharist is
taken from the Greek language and describes an
action: “to give thanks.” In the Eucharist we are fed by
Jesus himself, and we are sent to serve others.

Sunday, August 2, 2015
9:00 am
 Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Beniamina w 5-tą Rocznicę Urodzin – Od Dziadków
11:00 am
 Za † Adama Krzemień – Od Córki Alicji

