XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 13 WRZESIEŃ 2015
Uroczystość Narodzenia NMP – Odpust Parafialny

Refren Psalmu:
Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim

Rozważania Niedzielne

„Święci Kościoła”
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
14 września

Nasza Orędowniczka u Boga
Maryja odegrała szczególną rolę w historii
zbawienia. Ta zwykła, młoda Dziewczyna z
Nazaretu otworzyła się w sposób absolutnie
wyjątkowy na działanie Ducha Świętego. Nie miała
Ona ani wykształcenia teologicznego, ani kogoś, kto
w dniu Zwiastowania byłby Jej doradcą. Czasem
musimy w taki właśnie sposób działać. Mamy jedną
małą chwilę, aby podjąć decyzję, bywa że i na całe
życie. Prośmy dziś Maryję, aby wypraszała dla nas
Ducha Świętego. Abyśmy byli na tyle wrażliwi
duchowo, by to, czego się w życiu podejmujemy, i
wybory, jakich dokonujemy, były odważne i zgodne
z
wolą
Bożą.
Maryjo, prosimy Cię o Twoje orędownictwo w
wyborach, jakich dokonujemy w życiu. Kieruj
poruszeniami naszych serc, tak aby były zgodne z
tym, czego oczekuje od nas Pan.

Your gift to God and our Parish
September 6, 2015
Sunday Offerings:
Renovation Fund:

$ 1, 070
$ 1, 740

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

Krzyż jest znakiem zwycięstwa Chrystusa nad szatanem i śmiercią.
W Jerozolimie od V wieku oddawano cześć krzyżowi w dniu
następującym
po
rocznicy
poświęcenia
kościoła
Zmartwychwstania, to jest 14 września. Z tego zwyczaju powstało
osobne święto, które rozpowszechniło się w całym Kościele.

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
15 września
Maryja trwała w zjednoczeniu ze swoim Synem aż do krzyża, pod
którym stanęła zgodnie z Bożym zamiarem. Głęboko
współcierpiała ze swoim Synem i złączyła się macierzyńskim
sercem z Jego Ofiarą. Najświętsza Dziewica, ofiarując Jezusa w
świątyni i współcierpiąc ze swoim Synem umierającym na krzyżu,
w szczególny sposób współpracowała z dziełem Zbawiciela przez
wiarę, nadzieję i żarliwą miłość, aby odnowić nadprzyrodzone życie
dusz ludzkich. Dlatego stała się naszą Matką w porządku łaski
(por. KK).

Świętych Męczenników Korneliusza, Papieża i Cypriana,
Biskupa
16 września
Korneliusz został biskupem Kościoła rzymskiego w roku 251.
Zwalczał schizmę Nowacjana. Popierał go biskup Kartaginy,
Cyprian. Cesarz Gallus skazał Korneliusza na wygnanie do
Civitavecchii,
gdzie
zmarł
w
roku
253.
Cyprian urodził się w Kartaginie około roku 210 w rodzinie
pogańskiej. Po nawróceniu na chrześcijaństwo został kapłanem i
biskupem Kartaginy. Okazał się znakomitym pasterzem i obrońcą
wiary. Został ścięty 14 września 258 roku w czasie prześladowania
Waleriana.

Świętego Stanisława Kostki, Zakonnika, Patrona Polski
18 września
Stanisław urodził się w Rostkowie na Mazowszu w końcu grudnia
1550 roku. Wychowany w atmosferze religijnej, odznaczał się
głęboką pobożnością. Razem z bratem został wysłany do szkół
jezuickich w Wiedniu. Cudownie uzdrowiony z ciężkiej choroby
przez Matkę Najświętszą, postanowił wstąpić do Towarzystwa
Jezusowego. Opuścił więc potajemnie Wiedeń w roku 1567 roku i
przez Dylingę udał się do Rzymu, gdzie został przyjęty do
nowicjatu przez św. Franciszka Borgiasza. Zmarł w Rzymie w nocy
z 14 na 15 sierpnia 1568 roku w opinii świętości. Został zaliczony w
poczet świętych przez papieża Benedykta XIII w roku 1726.

XXIV SUNDAY IN ORDINARY TIME, SEPTEMBER 13, 2015
Feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary

Psalm Refrain:
I will walk before the Lord in the land of the living

Reflection .....
Today's reading is the turning point in Mark's Gospel.
In the presentation of the life and ministry of Jesus
found in the Gospel of Mark, the deeds of Jesus have
shown Jesus to be the Son of God. Yet many,
including Jesus' disciples, have not yet realized his
identity. In today's Gospel, Jesus asks the disciples for
a field report by asking what others say about him. He
then turns the question directly to the disciples and
asks what they believe. Peter speaks for all of them
when he announces that they believe Jesus to be the
Christ.
The word Christ is the Greek translation of the Hebrew
word for Messiah, which means “the anointed one.” At
the time of Jesus, the image of the Messiah was laden
with popular expectations, most of which looked for a
political leader who would free the Jewish people from
Roman occupation. Jesus does not appear to have
used this term for himself. As we see in today's
reading, Jesus refers to himself instead as the Son of
Man, a term derived from the Jewish Scriptures, found
in the Book of Daniel and in other apocryphal writings.
Many scholars suggest that the phrase Son of Man is
best understood to mean “human being.”
Now that the disciples have acknowledged Jesus as
the Christ, Jesus confides in them the outcome of his
ministry: he will be rejected, must suffer and die, and
will rise after three days. Peter rejects this prediction,
and Jesus rebukes him severely. The image of Christ
that Jesus is giving is not the image of the Messiah
that Peter was expecting. Jesus then teaches the
crowd and the disciples about the path of discipleship:
To be Christ's disciple is to follow in the way of the
cross.
We can easily miss the fear that Jesus' words must
have evoked in his disciples. Death by crucifixion was
all too familiar as a method of execution in Romanoccupied territories. It was also an omnipresent danger
to the Christian community for whom Mark wrote. The
path that Jesus was inviting his disciples to share
meant tremendous suffering and death. This is the
kind of radical commitment and sacrifice that Jesus
calls us to adopt for the sake of the Gospel.

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

„Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla
naszej Parafii”












Sunday, September 13, 2015
9:00 am - Wolna
11:00 am
Za † męża Stanisława Kuraś w 9 rocznicę śmierci Od żony z rodziną
Za † rodziców Stanisławę i Stanisława Łagut w
rocznicę ich śmierci oraz † brata Mariusza – Od córki
Elżbiety z rodziną
Wednesday, September 16, 2015
7:00 pm
Za † Lucynę Wcisło i jej rodziców – Od Ireny
Friday, September 18, 2015
7:00 pm - Wolna
Saturday, September 19, 2015
9:00 am
O miłosierdzie Boże dla ks. Bogumiła
Sunday, September 20, 2015
9:00 am - Wolna
11:00 am
Za † Jana i Elżbietę Figlar – Od Marii Gulbińskiej
Za † Annę i Andrzeja Wrona – Od cóeki z rodziną
O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia, opiekę
Matki Bozej Nieustającej Pomocy dla Zbyszka z
okazji urodzin – Od rodziny i przyjaciół

OGŁOSZENIE
Rodziców prosimy o zapisywanie swoich dzieci
na katechezę przygotuwojącą je do I Komunii Św.
i Sakramentu Pokuty.

