XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 11 PAŹDZIERNIK 2015

Refren Psalmu:
Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem
„Święci Kościoła”

Rozważania Niedzielne

Bł. Honorata Koźmińskiego, Prezbitera
13 października

Prawdziwa wolność
W czasie swojego nauczania Jezus często
podkreślał, że aby osiągnąć doskonałość,
potrzebna jest wolność w sprawach materialnych.
Ale czy chrześcijanin rzeczywiście powinien być
kimś ubogim z wyboru, nędznikiem albo żebrakiem?
Syn Boży, mówiąc o ubogim stylu życia, nie żąda
od nikogo skrajnego ubóstwa, żebraczego stylu
życia. Jezus zdawał sobie doskonale sprawę z tego,
że ludzie łatwo uzależniają się od potrzeby
posiadania i gromadzenia bogactwa. Dla pieniędzy
są w stanie popełnić wiele niegodziwości. Dlatego
stawia tak duży nacisk na wolne, niczym
nieskrępowane podejście do dóbr materialnych.
Bóg dał nam świat, abyśmy go zagospodarowali,
uprawiając ziemię i rozwijając się intelektualnie.
Musimy jednak uważać, abyśmy nie uzależnili się
zbytnio
od
świata.
Boże, dałeś ludziom ziemię, aby czynili ją sobie
poddaną, a nie po to, by ziemia czyniła nas
poddanymi sobie. Proszę Cię o wolność duchową w
sprawach materialnych.

Your gift to God and our Parish

Św. Teresy od Jezusa, Dziewicy i Doktora Kościoła
15 października
Teresa urodziła się w roku 1515 w Avili. W dwudziestym roku
życia wstąpiła do klasztoru karmelitanek. Za natchnieniem
Bożym przeprowadziła reformę swojego zakonu mimo wielu
przeciwności. Na podstawie własnych doświadczeń napisała
szereg dzieł zawierających głęboką naukę o życiu mistycznym.
Zmarła 15 października 1582 roku.

Św. Jadwigi Śląskiej
16 października
Jadwiga urodziła się w Bawarii około roku 1174. W trzynastym
roku życia poślubiła księcia Henryka Brodatego, z którym miała
siedmioro dzieci. Otaczała troską ubogich i chorych, dla których
fundowała szpitale. Po śmierci męża schroniła się do klasztoru
w Trzebnicy i tam zmarła 15 października 1243 roku.

Św. Ignacego Antiocheńskiego, Biskupa i Męczennika

17 października
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Honorat Koźmiński urodził się 16 października 1829 roku w
Białej Podlaskiej. W roku 1848 wstąpił do Zakonu Kapucynów
w Warszawie i w roku 1852 otrzymał święcenia kapłańskie. Był
cenionym kaznodzieją, poszukiwanym spowiednikiem i
kierownikiem dusz oraz popularnym pisarzem religijnym.
Założył wiele zgromadzeń zakonnych, przede wszystkim
bezhabitowych. Przez całe życie dokładał starań, by dać
poznać ludziom miłość Boga do człowieka. Zmarł w Nowym
Mieście nad Pilicą 16 grudnia 1916 roku.

$ 1, 420
$ 1, 920

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

Ignacy był po św. Piotrze drugim biskupem Kościoła w
Antiochii. Skazany na pożarcie przez dzikie zwierzęta został
przewieziony do Rzymu i tam poniósł śmierć męczeńską około
roku 107 za panowania cesarza Trajana. W drodze do Rzymu
wysłał siedem listów do różnych Kościołów. W tych listach
wyłożył naukę o Chrystusie, o Kościele i o życiu
chrześcijańskim. W Antiochii czczono go w tym dniu już w IV
wieku.

XXVIII SUNDAY IN ORDINARY TIME, OCTOBER 11, 2015

Psalm Refrain:
Fill us with your love, O Lord, that we may rejoice and be glad

Reflection .....
Today we continue reading the Gospel of Mark from
where we left off last Sunday. Last Sunday our Gospel
told how Jesus was tested by the Pharisees about the
requirements for divorce. Recall that these chapters
come from the second part of Mark's Gospel, which
chronicles the beginning of Jesus' journey to
Jerusalem.
In today's Gospel, an unnamed man approaches
Jesus and inquires about what he must do to inherit
eternal life. Jesus replies that one must follow the
commandments of the Law of Moses. The man
acknowledges that he has observed all of these since
his childhood. Jesus then says that only one thing is
lacking: he must give his possessions to the poor and
follow Jesus. The man leaves in sadness, and Mark
tells us that this is because he had many possessions.
The belief in resurrection and eternal life was a
relatively recent development in Jewish thought at
Jesus' time, and it wasn't shared by everyone. The
Pharisees taught that there would be a resurrection
from the dead; the Sadducees did not share this belief.
Jesus taught that there would be a final judgment for
everyone and eternal life (the Kingdom of God) for
believers.
Jesus makes two requirements of the wealthy man
who approaches him. First, he must give up his
possessions. Throughout history, some Christians
have taken this literally. Their example witnesses to us
a radical commitment to the Gospel of Jesus. Some
have read this as a particular requirement directed to
this specific individual. Still others have sought to
explain the meaning intended by the word possessions
as those things that prevent one from following Jesus.
Christians have generally understood that at the least,
following Jesus requires that believers hold material
possessions loosely and remain vigilant against
seeking security in accumulating possessions.
The second requirement Jesus makes of this man is
the invitation that Jesus extends to all would-be
disciples: “follow me.” Jesus very much wants this man
to be his disciple. We believe that the Christian faith is
one in which each believer is in a personal relationship
with Jesus. Just as this Gospel tells us that Jesus
loves the man and is sad when he departs, so too,
Jesus loves us and is saddened when we are unable
to follow him.
We see in this Gospel reading another example of
Mark's pattern, which shows Jesus offering further
elaboration about his message and meaning to his
disciples. To his disciples, Jesus laments the
challenges faced by those who are rich in following
him and entering the Kingdom of God. In reply to the
disciples' astonishment at the strictness of the
standard that Jesus speaks about today, Jesus

reminds his disciples that nothing is impossible with
God. Salvation is determined by our ability to rely
completely upon God.
Peter replies to Jesus by boasting that the disciples
have already given up everything. Jesus
acknowledges that those who have given up
everything for the sake of the Gospel will be rewarded.
This reward begins now, in the new community that
one will gain in this life, and will continue in the eternal
age to come. Our personal relationship with Jesus is
also an invitation to the community of faith, the
Church.

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

„Za ś†p członków Rodziny Żywego Różańca”
Sunday, October 11, 2015
9:00 am
 Za parafian
11:00 am
 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zofii – Od
przyjaciół z kościoła
Monday, October 12, 2015
7:00 pm - Wolna
Tuesday, October 13, 2015
7:00 pm - Wolna
Wednesday, October 14, 2015
7:00 pm - Wolna
Thursday, October 15, 2015
7:00 pm - Wolna
Friday, October 16, 2015
7:00 pm - Wolna
Saturday, October 17, 2015
9:00 am - Wolna
Sunday, October 18, 2015
9:00 am - Wolna
11:00 am
 Za duszę † Oleńki Wojciechowskiej w 4 rocznicę
tragicznej śmierci – Od Mamusi i Babci z rodziną

Z
okazji
święta
Dziękczynienia
zapraszamy wiernych do przekazywania
suchej żywności osobom będacych w
potrzebie. Miejsce – sala Kat.

