X NIEDZIELA ZWYKŁA, 5 CZERWCA 2016
Refren Psalmu:
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś

Rozważania Niedzielne

Matczyne łzy
Obecność Jezusa na pogrzebie młodzieńca z Nain
ukazuje Go jako prawdziwego Człowieka i
prawdziwego Boga. On, jako człowiek, współczuje
wdowie chowającej swojego jedynaka: ulitował się
nad nią, a dokładnie "wzruszył się głęboko".
Matczyne łzy poruszyły do głębi Jezusa. Nie
oczekuje On od tej kobiety ani prośby o cud, ani
wyznania wiary. Wystarczyły łzy, aby okazać jej
miłosierdzie. Być może widział w nich zapowiedź
łez swojej Matki, gdy będzie pod krzyżem. W
obliczu matczynego dramatu On, jako prawdziwy
Bóg, wypowiada słowo, które ma moc. Wbrew
ludzkim pozorom ostatnie słowo nie należy do
śmierci, lecz do Boga. On jest naszym Zbawicielem,
a śmiercią śmierci - życie wieczne, którego nam
udziela.
Chryste, Zbawicielu, Ty litujesz się na widok naszej
niedoli. Weź mnie za rękę i spraw, abym obudził się
z mej duchowej śmierci i głosił radość życia, której
tylko Ty udzielasz człowiekowi.

Your gift to God and our Parish
May 29, 2016
Sunday Offerings:
ShareLife:

$ 1, 815
$ 1, 020

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

Nabożeństwo do Najświętszego Serca
Jezusowego
Miesiąc czerwiec jest dedykowany Najświętszemu
Secu Pana Jezusa. Gorąco zachęcam wszystkich
wiernych do indywidualnego odmawiania Litanii do
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
W tym nabożeństwie stawiamy sobie przed oczy
Boga - Człowieka z całym bogactwem Jego miłości
boskiej i ludzkiej, ze wszystkimi dziełami, jakich dokonał
z miłości dla nas. Symbolem tej miłości Słowa
Wcielonego do nas, grzesznych ludzi, jest Jego Serce
przebite na krzyżu. Syn Boży kocha nas przez to Serce
nie tylko jako Stwórca, ale także jako miłosierny
Odkupiciel, który jednoczy nas ze Sobą, z Ojcem i
Duchem Świętym.
Pan Jezus powiedział świętej Małgorzacie Marii
Alacoque podczas objawień w 1675 roku: "Oto Serce,
które tak bardzo umiłowało ludzi, a w zamian za to od
większości z nich nie otrzymuje nic więcej prócz obelg i
niewdzięczności". Otwórzmy więc nasze serca na głos
Bożego Serca i rozważajmy w szczególny sposób
tajemnice naszego odkupienia. Żarliwą modlitwą,
dobrym życiem i pomocą bliźnim starajmy się pocieszyć
Najświętsze Serce Pana Jezusa.
W objawieniach tych Pan Jezus zapewnia że „udzieli
ostatecznej łaski pokuty wszystkim, którzy przez 9 z
rzędu piątków przystąpią do Komunii św., tak iż nie umrą
w Mojej niełasce ani bez Sakramentów świętych i że
Moje Boskie Serce będzie bezpiecznym schronieniem w
ostatnim momencie ich życia”.


Bóg zapłać za wspaniałe świadectwo wiary w
Uroczystość Bożego Ciała, a wszystkim którzy
przygotowali Eucharystyczną procesję – podziękowanie.

10th SUNDAY IN ORDINARY TIME, JUNE 5, 2016
Psalm Refrain:
I will extol you, Lord, for you have raised me up.
Reflection .....
The Gospel of Luke, written around A.D. 80–
90, is best understood in light of the author’s
background. Luke was not Jewish, nor was he
among the first generation of Christian disciples. He
did not know or travel with Jesus. To write his
Gospel, he depended on the testimony and traditions
of eyewitnesses to Jesus’ life and death.
Luke, as a Gentile, was intent on sharing
Jesus’ life story, teachings, and message of universal
Salvation. In the passage before this Sunday’s
Gospel, Jesus cures the dying slave of a Gentile.
Throughout his Gospel, Luke demonstrates that
God’s promises to Israel are fulfilled in Jesus and that
Salvation through Jesus Christ is extended to all
people.
In this Sunday’s Gospel, Jesus and his
disciples are approaching the city of Naim when they
come upon a large funeral procession. The only son
of a widow is being carried out. Jesus, filled with pity
for the grieving mother, tells her not to weep. He then
touches the coffin and tells the young man to arise.
With that, the dead man gets up and starts speaking.
The crowd, amazed at what they have just witnessed,
praise God, saying, “A great prophet has arisen in
our midst” and “God has visited his people.”
This is reminiscent of what we hear in today’s
First Reading from 1 Kings when the prophet Elijah
raised from the dead the only son of a widow. The
woman’s response is recognition of Elijah as a
prophet, a man of God: “It is truly the word of the
LORD
that
you
speak.”
For all these people, at this point in time,
Jesus is a great prophet doing wonders and speaking
in the name of God. Even John the Baptist sent his
followers to listen to Jesus and report back to him.
John’s question was: “Are you the one who is to
come, or should we look for another?” (Luke 7:19)
The time for the full revelation of Jesus’ person and
his mission is yet to come.

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc czerwiec:
„O łaskę wiary dla dzieci i młodzieży”

 Sunday, June 5, 2016
9:00 am
 For all parishioners
11:00 am
 Za † Leokadię Krzyszkowski w 9 rocznicę śmierci –
Od rodziny Osieckich
 Za † Danutę i Stefana Niezorawskich – Od brata
Edwarda z rodziną
 Za † Wiktora Stojanowskiego – Od żony z rodziną
 Za † Seweryna Andrzeja Borowskiego
 Za † Patryka
Wednesday, June 8, 2016
7:00 pm
 O Boże błogosławieństwo dla przyjaciół – Od rodziny
Antkowskich
Friday, June 10, 2016
7:00 pm
 Za † Józefę Nieżałowską – Od córki z rodziną
Saturday, June 11, 2016 (Latin)
9:00 am
 Za † Marcina Pytel
 Sunday, June 12, 2016
9:00 am
 For God’s blessings for Agata and Sven on the first
anniversary of their marriage
 For the repose of the soul of † Florindo Deli – from
wife
11:00 am
 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Antoniego Dobosz

Devotion to the Sacred Heart of Jesus
For all Catholic men and women, families and young
people troubled by the many afflictions of modern life,
discover the greatest source of spiritual and temporal
help, graces and blessings for those who truly love the
Sacred Heart of Our Lord, Jesus Christ, and practice
His requested Devotion with the essential prayers and
acts, including the “First Friday”and the “Nine Fridays”
promises.

How to Dress for Mass?
With the warmer summer weather approaching, we would
like to remind all parishioners to dress respectfully for the
holy place, which is the church. Let us remember to dress
formally and modestly, as it is a sign of reverance when
we come to meet God, our Creator and Saviour. Our
appropriate dress is also respectful to other participants
in the Mass. Thank you!

