XX NIEDZIELA ZWYKŁA, 16 SIERPIEŃ 2015

Refren Psalmu:
Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry
„Święci Kościoła”

Rozważania Niedzielne

Pokarm na życie wieczne
Co jakiś czas można usłyszeć, że ktoś próbuje
wynaleźć eliksir nieśmiertelności albo środek na
przedłużenie życia. Niestety tego pierwszego
marzenia jeszcze nikomu nie udało się zrealizować.
Nasze ziemskie życie udało się przedłużyć o kilka
lat, ale jest to i tak niewiele w stosunku do
wieczności. Jezus obiecuje życie wieczne tym,
którzy będą spożywali Jego ciało i pili Jego krew.
Eucharystia jest w zasięgu każdego żyjącego
chrześcijanina. Może warto, abym przy tej okazji
zapytał się samego siebie: Czy nie zaniedbuję
możliwości częstego przyjmowania Eucharystii?
Ona powinna być dla mnie jak chleb powszedni,
którym karmię się każdego dnia.
Panie, Chlebie łamany w Eucharystii, bądź moim
codziennym pokarmem i umocnieniem w walce z
grzechem, który oddala mnie od Ciebie.

Your gift to God and our Parish
August 09, 2015
Sunday Offerings:

$ 1, 455

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

św. Jacek, Kapłan
17 sierpnia
Jacek urodził się w Kamieniu na Śląsku pod koniec XII wieku.
Po studiach w Paryżu i w Bolonii został kapłanem i kanonikiem
krakowskim. Towarzysząc biskupowi Iwonowi do Rzymu,
zetknął się ze św. Dominikiem i razem z bł. Czesławem przyjął
od niego habit. Wróciwszy do Krakowa, założył tam pierwszy w
Polsce klasztor dominikanów. Z Krakowa podejmował liczne
wyprawy misyjne na Ruś, do Prus i na pogranicze Litwy.
Wyniszczony pracą zmarł w Krakowie w dniu Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w roku 1257.

św. Bernard, Opat i Doktor Kościoła
20 sierpnia
Bernard urodził się w roku 1090 koło Dijon we Francji. Otrzymał
staranne wychowanie chrześcijańskie. W roku 1111 wstąpił do
opactwa cystersów w Citeaux. Wkrótce został opatem nowego
klasztoru w Clairvaux. Słowem i pismami przyczyniał się do
pogłębienia życia wewnętrznego i utwierdzenia wiary. Wywarł
olbrzymi wpływ na Europę. Zmarł 20 sierpnia 1153 roku.

św. Pius X, Papież
21 sierpnia
Józef Sarto urodził się w Riese w roku 1835. Wyświęcony na
kapłana z wielką gorliwością spełniał obowiązki pasterskie. W
roku 1884 został biskupem Mantui, w roku 1893 patriarchą
Wenecji i kardynałem. W roku 1903 został wybrany papieżem i
wybrał imię Pius X. Ożywił w Kościele życie eucharystyczne i
rozpoczął reformę liturgii. Zmarł w roku 1914.

OGŁOSZENIE
Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II organizuje
dobroczynną zabawę na cel Fundacji Jana Pawła II.
Bankiet chartatywny odbędzie się w sobotę 12 września
2015 o godz. 18:30 w Polskim Centrum Kultury w
Mississauga, tel. 905-306-9900.

XX SUNDAY IN ORDINARY TIME, AUGUST 16, 2015

Psalm Refrain:
Taste and see that the Lord is good

Reflection .....
On this Sunday, we continue to read from the sixth
chapter of the Gospel of John. Today's Gospel
elaborates further on the teaching that Jesus began
in our liturgy last week. In that reading, the crowds
wondered about how Jesus could say that he had
come down from heaven because they knew Jesus
to be the son of Joseph. In this Gospel, some have
difficulty with Jesus' teaching that he is the living
bread sent from God. Recall that Jesus had told them
that just as God gave the Israelites manna to sustain
them in the desert, so now God has sent new manna
that will give eternal life. We hear the concluding
verse of last week's Gospel repeated in today's
reading: Jesus himself is the bread sent by God;
Jesus' flesh is the bread that is given for the life of the
world.
Among the stumbling blocks for those who heard but
did not understand Jesus is the teaching that the
bread that Jesus will give is his own flesh. In
response to the people who quarreled over his
words, Jesus teaches with even greater emphasis
that salvation comes to those who eat his Body and
Blood. Jesus doesn't seem to answer the question
posed about how salvation will come about, perhaps
because this reality can only be understood after his
death and Resurrection. Instead, Jesus teaches
about the life that he will give to the world.
To many ears, Jesus' words are jarring and difficult to
hear. Many who heard Jesus could not accept what
he said. Many today continue to struggle to accept
these words. But they are important words because
they reveal our intimate connection with Jesus.
This is the mystery that is at the heart of our
Eucharistic theology. In the elements of bread and
wine, Jesus' Body and Blood are made truly present.
When we share in the Body and Blood of Christ,
Jesus himself comes to dwell within us. This
communion with the Lord makes us one body, brings
us eternal life, and sends us forth to be Christ's body
for the life of the world.

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc
sierpień:

„O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla
Księdza Proboszcza Kazimierza
Brzozowskiego”









Sunday, August 16, 2015
9:00 am - Wolna
11:00 am
Za † Adama i Elżbietę Sawula – Od Marii Gulbińskiej
Za † Zbigniewa Szczęch w rocznicę śmierci – Od
Andrzeja i Grażyny
Za † Tadeusza Dąbrowskiego – Od córki z rodziną
Wednesday, August 19, 2015
7:00 pm - Wolna
Friday, August 21, 2015
7:00 pm - Wolna
Saturday, August 22, 2015
9:00 am - Wolna
Sunday, August 23, 2015
9:00 am - Wolna
11:00 am
Za † Stanisława i Edwarda Szabla – Od całej
rodziny
Za † Franciszkę, Józefa i Romana Horodejczuk
oraz za † Jana Powęska – Od rodziny
Dziękczynna w 26-tą rocznicę ślubu z prośbą o
Boże błogosławieństwo oraz potrzebne łaski na
dalsze lata życia małżeńskiego i rodzinnego

Catholic Missions in Canada
Scarborough Foreign Mission
Will be held 16 August, 2015.
Heartfelt thank you for your generous support
God bless! Bóg zapłać!

