XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 18 PAŹDZIERNIK 2015

Refren Psalmu:
Okaż swą łaskę ufającym Tobie
„Święci Kościoła”

Rozważania Niedzielne

Służba w duchu Ewangelii
Kluczem
do
zrozumienia,
czym
jest
chrześcijaństwo, są słowa Jezusa wypowiedziane
do uczniów, że „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby
Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie za
wielu”. Nie jesteśmy tymi, którzy mają panować nad
innymi, ale tymi, którzy służą. Pożądanie władzy
materialnej czy duchowej sprzeciwia się nauce
Ewangelii. Przykład takiej służby pokazał swoim
życiem Jezus. On pochylał się nad ubogimi, niósł
pociechę strapionym, uzdrawiał chorych
i
przywracał nadzieję tym, którzy ją utracili. Jeśli
będziemy iść taką właśnie drogą, możemy być
pewni
właściwego
kierunku.
Mój Zbawicielu, Ty cierpiałeś za nasze grzechy i
zostałeś skazany na śmierć. Naucz mnie
przyjmować każde cierpienie w łączności z Twoim
krzyżem.

Your gift to God and our Parish
October 11, 2015
Sunday Offerings:

$ 1, 140

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

Św. Jana Kantego, Prezbitera
20 października
Jan urodził się w Kętach w roku 1390. Studiował na
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a później został
jego profesorem i wykładał teologię. Odznaczał się wielkim
miłosierdziem dla ubogich. Zmarł w Krakowie 24 grudnia
1473 roku.

Bł. Jakuba Strzemię, Biskupa
21 października
Jakub urodził się około roku 1340. W młodym wieku wstąpił
do zakonu franciszkanów i zasłynął jako gorliwy misjonarz
wschodnich kresów. W roku 1391 został arcybiskupem
halicko-lwowskim. Odznaczał się nabożeństwem do
Najświętszego Sakramentu i do Matki Bożej. Zmarł 20
października 1409 roku.

Św. Jana Pawła II, Papieża
22 października
Karol Józef Wojtyła urodził się w 1920 r. w Wadowicach.
Wyświęcony na kapłana w Krakowie, kontynuował studia
teologiczne w Rzymie. Po powrocie do kraju pełnił różne
obowiązki duszpasterskie i akademickie. Mianowany
biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, w roku
1964 został jej arcybiskupem metropolitą. Uczestniczył w
pracach Soboru Watykańskiego II. 16 października 1978 r.
wybrany na papieża, przyjął imię Jana Pawła II. Jako
gorliwy pasterz otaczał szczególną troską przede wszystkim
rodziny, młodzież i ludzi chorych. Odbył liczne podróże
apostolskie do najdalszych zakątków świata. Szczególnym
owocem jego spuścizny duchowej są m.in. bogate
magisterium,
promulgacja
Katechizmu
Kościoła
Katolickiego, Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła
łacińskiego i Kościołów wschodnich. Zmarł w Rzymie 2
kwietnia 2005 r., w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego (II
Niedziela Wielkanocna).

XXIX SUNDAY IN ORDINARY TIME, OCTOBER 18, 2015

Psalm Refrain:
Let your love be upon us, Lord, even as we hope in you

Reflection .....
In this Sunday's Gospel, we continue to read from
the section of Mark's Gospel that reports Jesus'
journey to Jerusalem. Last Sunday we heard
Jesus lament the particular challenges those with
many possessions face in order to enter the
Kingdom of God. Jesus then predicts his passion
to the Twelve, who are amazed and afraid. In this
part of Mark's Gospel, Jesus' words to his closest
disciples seem to be intended to prepare them for
the events that will occur in Jerusalem.
In today's Gospel, James and John ask to be
given seats of honor when Jesus enters into his
glory. Once again, the disciples seem to be
selective in what they hear Jesus say. They want
to share Jesus' glory, but do not appear to
understand that his glory will be preceded by his
suffering. Jesus notes their lack of understanding
and predicts the suffering they will endure for the
sake of the Gospel. Jesus says that the honor
they seek is not his to give. When the other ten
hear what James and John have asked, Mark
reports that they are indignant. Jesus takes the
opportunity to teach them.
Jesus explains the importance of service and
sacrifice in the life of a disciple. In particular, he
seems to be preparing the Twelve for their
leadership roles in the emerging Christian
community. Echoing the Gospel we heard several
weeks ago (on the 25th Sunday in Ordinary Time,
Mark 9:33-37), Jesus acknowledges that his
teaching is countercultural. In today's Gospel,
Jesus contrasts the dynamics within the
community of disciples with those shown by the
rulers of the Gentiles.
Following Jesus' example of sacrificial love
continues to be countercultural in our day as well.
We might take this opportunity to consider our
models of authority and examine our own
exercise of authority. On whose example do we
model our leadership?

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

„Za ś†p członków Rodziny Żywego Różańca”















Sunday, October 18, 2015
9:00 am
For Parishioners
11:00 am
Za duszę † Oleńki Wojciechowskiej w 4 rocznicę
tragicznej śmierci – Od Mamusi i Babci z rodziną
O opiekę Matki Boskiej Fatimskiej w chorobie dla
Jose Reis – Od Ireny z rodziną
Za † rodziców Jana i Helenę Błach oraz † Józefa
Kowalczyka – Od rodziny
Dziękczynna za łaskę Chrztu Św. dla Mark Paul
Szmitko i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny –
Od babci i dziadka
Monday, October 19, 2015
7:00 pm
O szczęśliwą podróż i powrót do kraju
Tuesday, October 20, 2015
7:00 pm - Wolna
Wednesday, October 21, 2015
7:00 pm
O Boże błogosławieństwo i podziękowanie dla cioci
Urszuli za wszelkie dobro i opiekę – Od Marcina i
jego rodziców
Thursday, October 22, 2015
7:00 pm - Wolna
Friday, October 23, 2015
7:00 pm - Wolna
Saturday, October 24, 2015
9:00 am - Wolna
Sunday, October 25, 2015
9:00 am - Wolna
11:00 am
Za † Bolesława, Jadwigę i Michała Gulbińskiego – Od
Marii Gulbińskiej
Za † Władysława Armatys – Od żony i dzieci
Za † Mariannę i Józefa Piwnickich – Od córki Teresy
z rodziną

