XXI NIEDZIELA ZWYKŁA, 23 SIERPIEŃ 2015

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

Rozważania Niedzielne

Jesteśmy narzędziem w ręku Pana
Są prawdy wiary, w które wierzymy i nie da się ich
do końca zrozumieć. Dlatego Bóg po
Wniebowstąpieniu swojego Syna posyła Ducha
Świętego. To On dopełnia w nas dzieła, które
zapoczątkował Ojciec, a wypełnił Syn. Dzięki Jego
łasce mamy dostęp do Bożych tajemnic. To On daje
nam potrzebne dary duchowe – charyzmaty,
abyśmy, pomimo naszej niedoskonałości, mogli być
narzędziem w ręku Pana dla wypełnienia misji
Kościoła. Jak relacjonuje dzisiejszy fragment
Ewangelii, wielu uczniów nie wytrzymało i odeszło
od Jezusa. Bo wiara jest wymagająca, ale jak
podkreśla św. Piotr, tylko Jezus daje słowa życia
wiecznego.
Jezu, ofiaruję Ci tych wszystkich, którzy odrzucili
Twoją naukę i nie poszli za Tobą. Miej miłosierdzie
nad nimi.

św. Bartłomieja, Apostoła
24 sierpnia
Apostoł Bartłomiej, nazywany także Natanaelem, urodził się w
Kanie. Apostoł Filip przyprowadził go do Jezusa, który zaliczył
Bartłomieja do grona Apostołów. Według tradycji głosił on
Ewangelię w Indiach i tam poniósł śmierć męczeńską.

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej
26 sierpnia
Władysław, książę opolski, wybudował na Jasnej Górze
klasztor dla paulinów i oddał im pod opiekę obraz Matki Bożej,
czczony na jego zamku. Wkrótce obraz zasłynął cudami. Cześć
jego wzrosła od czasów obrony Jasnej Góry przed Szwedami.
W roku 1717 obraz został uroczyście ukoronowany i Jasna
Góra stała się głównym ośrodkiem kultu Matki Bożej w Polsce.

św. Moniki
27 sierpnia
Monika urodziła się w Tagaście w Afryce, około roku 330, w
rodzinie chrześcijańskiej. W bardzo młodym wieku wydano ją
za mąż. Wiele trosk sprawił jej syn Augustyn. Przez długie lata
ze łzami modliła się o jego nawrócenie. Bóg wysłuchał jej
modlitw. Augustyn nawrócił się, przyjął chrzest i poświęcił się
służbie Bożej. Monika zmarła w Ostii koło Rzymu w roku 387.

św. Augustyna, Biskupa i Doktora Kościoła
28 sierpnia

Your gift to God and our Parish
August 16, 2015
Sunday Offerings:
Scarboro Foreign Mission:

$ 1, 335
$ 450

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

Augustyn urodził się w Tagaście w Afryce, w roku 354. Po
burzliwej młodości nawrócił się i przyjął chrzest w Mediolanie z
rąk św. Ambrożego w roku 387. Po powrocie do Afryki
prowadził życie ascetyczne. Wybrany na biskupa Hippony
przez 34 lata był wzorowym pasterzem. Napisał wiele dzieł
teologicznych i apologetycznych. Zmarł w roku 430.

Męczeństwo św. Jana Chrzciciela
29 sierpnia
Św. Jan Chrzciciel, który cały naród wzywał do poprawy
obyczajów, nie wahał się napominać także króla Heroda. Za to
został uwięziony i ścięty. Podobnie jak Prorocy i Apostołowie,
własną krwią przypieczętował głoszoną naukę.

XXI SUNDAY IN ORDINARY TIME, AUGUST 23, 2015

Psalm Refrain:
Taste and see that the Lord is good

Reflection .....
For our Gospel today we hear the conclusion of the
“Bread of Life discourse” in the sixth chapter of John's
Gospel. In the preceding verses, which we have heard
proclaimed in our liturgy over the past few weeks, we
have heard Jesus explain that he is the Bread of Life,
given so that those who believe may have eternal life.
This discourse follows the miracle in which Jesus fed
more than five thousand people with five barley loaves
and two fish. As Jesus has been teaching these things,
John's Gospel describes a murmuring crowd unable to
accept Jesus' words. In today's Gospel, the crowd has
dwindled in number, and John no longer references
them, or the Jews. Instead John describes the
questioning of those considered to be Jesus' own
disciples.
Today's Gospel first records the response of those in
the crowd who are described as Jesus' disciples. Just
as the larger crowd had struggled with Jesus' teaching,
these disciples also cannot accept Jesus' words. Jesus
is said to know about their murmuring. He responds by
acknowledging their unbelief and by reiterating that
only those chosen by the Father will follow Jesus to the
end. John's Gospel reports that many of those who had
been Jesus' disciples ceased to follow him at this point.
The number of people following Jesus dwindled from a
crowd of more than 5,000 to only 12 people. And it is to
these Twelve that Jesus now turns his attention.
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Simon Peter's response to Jesus' question as to
whether those closest to him will also leave, reminds
us of the reports of Peter's confession of faith in the
Synoptic Gospels. Peter announces, on behalf of all
the Twelve, that they have come to believe all that
Jesus has taught about himself: Jesus is the one from
God in whom they have found the path to eternal life.
This conclusion of the Bread of Life discourse focuses
on personal faith in the life of Christian discipleship.
Each person must make his or her own judgment about
who Jesus is and in doing so determine the way of life
that he or she will follow. God's grace invites us to be
Jesus' disciples, but each person must respond to the
grace of God and confess as his or her own the belief
that Jesus is the one from God. This faith then commits
us to the path of life, leading us to eternal life.





Sunday, August 23, 2015
9:00 am
In thanksgiving for graces received and continuous
blessings, and a safe trip for John & Brenda Bozek –
From B. L. Bozek
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
Za † Michalinę w 3 rocznicę śmierci – Od córki z
rodziną
Za † Fryderyka Wiśniewskiego – Od żony
Wednesday, August 26, 2015
7:00 pm
Za † Stanisława i Józefę Nieżałowskich – Od córki z
rodziną
Friday, August 28, 2015
7:00 pm
Za † Edwarda Michalskiego i Marka – Od rodziny
Chomickich
Saturday, August 29, 2015
9:00 am - Wolna
Sunday, August 30, 2015
9:00 am - Wolna
11:00 am
Za † Helenę Nenko, kuzynkę, chrzestną i kochającą
ciocię – Od Danuty Stojanowskiej z rodziną

