XXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 30 SIERPIEŃ 2015

Refren Psalmu:
Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie
„Święci Kościoła”

Rozważania Niedzielne

Szczerość wobec Boga i siebie
Jezus odrzuca jako niewłaściwą postawę człowieka
opartą na dbałości o zewnętrzną formę, podczas
gdy serce uwikłane jest w grzechu. Wiąże się to nie
tylko z religią, ale także z postawami, jakie
przyjmujemy w relacjach ludzkich. Wszelkie
obmowy czynione za plecami, brak szczerości,
podkopywanie reputacji, zdrada – to poważne
grzechy przeciw miłości bliźniego. Może warto w
kontekście tych dzisiejszych słów z Ewangelii zrobić
sobie rachunek sumienia. Po prostu zapytać
samego siebie w szczerości serca: Jakim jestem
człowiekiem? Czy nie żyję za bardzo na pokaz?
Panie, proszę Cię o takie serce, które będzie
potrafiło odrzucić to, co jest nieszczere w moim
zachowaniu.

Your gift to God and our Parish
August 23, 2015
Sunday Offerings:

$ 1, 370

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

bł. Bronisławy, Dziewicy
1 września
Bronisława, spokrewniona ze św. Jackiem i bł. Czesławem,
urodziła się około roku 1200. W młodym wieku wstąpiła do
klasztoru norbertanek na Zwierzyńcu pod Krakowem. W życiu
zakonnym odznaczała się wielką gorliwością. Zmarła
prawdopodobnie w roku 1259.

św. Grzegorza Wielkiego, Papieża i Doktora Kościoła
3 września
Grzegorz urodził się w Rzymie około roku 540. Odbył karierę
urzędniczą i został prefektem Rzymu. Obrał życie
monastyczne, otrzymał święcenia diakona i był legatem
papieskim w Konstantynopolu. Dnia 3 września 590 został
wybrany papieżem. Był gorliwym pasterzem, opiekunem
biednych i płodnym autorem dzieł teologicznych. Wysłał
misjonarzy do Anglii. Zmarł w Rzymie 12 marca 604 roku.

OGŁOSZENIA
1. 13 września będziemy obchodzić patronalne
święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, czyli
parafialny odpust. Przypada on w 100-lecie istnienia
naszej parafii. Serdecznie zapraszamy wszystkich
parafian i gości do udziału w tej uroczystości. Mszę
Św. odprawi i kazanie odpustowe wygłosi Ks.
Andrzej Grecki, werbista, z parafii Św. Mateusza w
Toronto. Po Mszy Św., odbędzie się wspólny obiad i
program artystyczny w sali parafialnej.
2. Rodziców prosimy o zapisywanie swoich dzieci
na katechezę przygotuwojącą je do I Komunii Św. i
Sakramentu Pokuty.
3. W ostatnią sobotę zawarli sakramentalny związek
małżeński Adam Balicki i Jaclyn Carlisle. Życzymy
im wiele Bożych łask na nowej drodze życia.

XXII SUNDAY IN ORDINARY TIME, AUGUST 30, 2015

Psalm Refrain:
O Lord, who may abide in your tent?

Reflection .....

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

This Sunday, our lectionary returns to Mark's Gospel
after a number of Sundays in which we heard the
Bread of Life discourse from the Gospel of John.
In today's Gospel, Mark provides a significant amount
of information about the Jewish observance of ritualpurity laws. Mark addresses the question of which
Jewish practices would also be observed in the newly
emerging Christian community. This was a significant
question for the early Christian Church, especially in
communities that included both Jewish and Gentile
converts to Christianity. We also hear this question
addressed in the letters of Paul with regard to table
fellowship. In Gospel passages such as the one today,
we see the Gospel evangelists finding justification for a
Christian practice distinct from Judaism in the
remembrances of Jesus' teaching and the practice of
his first disciples.
Jesus first criticizes the Pharisees for putting human
tradition above God's Law. Here, Jesus is referring to
the tradition of the elders, the teachings of the
Pharisees, which extended the ritual-purity laws of
Temple worship to everyday Jewish life. Jesus
criticizes the Pharisees for making this tradition equal
to and as binding as the Law of Moses.
Next, Jesus comments on the meaning behind the
Pharisees' language of holiness—clean and unclean.
Jesus teaches that a person is not defiled by the food
that enters his or her body, but rather by sin that
emerges from his or her words and actions. The real
issue is holiness, which is not found in external acts
alone. Holiness comes from within and is evidenced in
the actions and attitudes that emerge from a person's
life.
Jesus' words challenge us as well. In our desire to
show that we are holy, we might also give too much
credence to externals, following rules without thinking
about the intention behind them. Jesus reminds us that
we do not make ourselves holy by our actions. Rather,
we become holy when we allow God's Spirit to
transform us. Our actions should be an expression of
the conversion of our heart to God and to God's ways.

Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc
sierpień:

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












Sunday, August 30, 2015
9:00 am - Wolna
11:00 am
Za † Helenę Nenko, kuzynkę, chrzestną i kochającą
ciocię – Od Danuty Stojanowskiej z rodziną
Wednesday, September 2, 2015
7:00 pm
Za † Stefanię Paszkiewicz – Od córki
Friday, September 4, 2015
7:00 pm - Wolna
Saturday, September 5, 2015
9:00 am
Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla
naszej parafii – Od Rodziny Żywego Różańca
Sunday, September 6, 2015
9:00 am - Wolna
11:00 am
O Boże błogosławieństwo dla Marii Gulbińskiej i jej
rodziny – Od Antkowskich
O Boże błogosławieństwo, zdrowię i opiekę Matki
Bozej dla Krysi Kościółek z okazji jej urodzin – Od
przyjaciół
W intencji wszystkich dzieci które rozpoczynają w
krótce rok szkolny – Od Ani, Władka i Michała

