XI NIEDZIELA ZWYKŁA, 12 CZERWCA 2016
Refren Psalmu:
Daruj mi, Panie, winę mego grzechu

Rozważania Niedzielne

Miłość za miłość
Prawdziwej gościny w domu Szymona faryzeusza
udziela Jezusowi kobieta, znana w mieście jako
grzesznica. To pokazuje, kto tak naprawdę bardziej
Go umiłował. Kobieta, utożsamiana ze wspomnianą
później Marią Magdaleną, z której wyszło siedem
demonów, wyraziła swoją miłość przez to, że u stóp
Jezusa ofiarowała to, co stanowiło dla niej
dotychczasową wartość. Było to wyrazem zerwania
z jej grzesznym życiem. Dlatego otrzymała zapłatę odpuszczenie grzechów. Być może w swoich
przygodnych związkach szukała miłości. Jednak za
każdym razem odczuwała tylko coraz bardziej
palące piętno grzechu. Zaczęła je gasić łzami, aby
doznać prawdziwego ukojenia w słowach Jezusa.
Wreszcie otrzymała miłość za swoją miłość.
Panie, pragnę szczerych łez pokuty i pełnego
oddania się Tobie, aby ugasić w sobie płomienie
grzechu. Dlatego z wiarą przychodzę do Twych
nóg, klękam i bez słów wyrażam moją miłość.

Your gift to God and our Parish
June 5, 2016
Sunday Offerings:
Renovation Fund:

$ 1, 330
$ 935

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

Jak nie zostać ofiarą sekty?
Okres wakacyjny to czas licznych wyjazdów i
spotkań z różnymi ludźmi. Może to być spotkanie w
samolocie, z kimś kto siedzi obok nas, ale też może to
być spotkanie na różnego rodzaju imprezach sportowych
czy kulturalnych. Młodzi ludzie mogą w trakcie takich
spotkań zafascynować się innością w relacjach z innymi
osobami. Wsród nowopoznanych, mogą być członkowie
niebezpiecznych sekt.
Sekta to pojęcie budzące negatywne skojarzenia.
Mówiąc „sekta”, mamy na myśli nie tyle związek
wyznaniowy (pamiętać należy, że nowy odłam danej
religii ma zawsze na początku właśnie charakter sekty),
co grupę ludzi skupioną wokół charyzmatycznego guru,
żyjącą w odosobnieniu według narzuconych przez
przywódcę radykalnych reguł. Członkowie sekty są
izolowani od społeczeństwa i wykorzystywani w
różnoraki sposób.
Werbowanie nowych członków ma na celu
zapewnienie funkcjonowania sekty oraz zdobycie
środków materialnych i rąk do pracy. Proces werbowania
trwa nieraz dosyć długo. Informacje podawane
kandydatowi są selekcjonowane, nie ujawnia mu się
prawdziwych celów grupy. Zorientowanie się, że dana
grupa to sekta, może być trudne. Jeżeli jednak pojawią
się jakiekolwiek informacje, że grupa oczekuje wsparcia
finansowego, jest to sygnał alarmowy. Funkcjonowanie
sekty opiera się na środkach pozyskanych między
innymi od nowo przyjętych członków, których przekonuje
się o znikomości rzeczy materialnych.
Sekty szukają określonego typu ludzi, którymi łatwo
jest
manipulować.
Wrażliwych
idealistów,
przeżywających duchowy kryzys, osób osamotnionych,
pozbawionych wsparcia bliskich, pełnych rozterek i
wątpliwości. Dlatego tak ważne jest budowanie
właściwych relacji międzyludzkich. Osoby, które mają
wsparcie w rodzinie czy grupie przyjaciół, nie są tak
narażone na atak sekty. Ważne jest, by osoba, która ma
problemy emocjonalne, nie pozostawała sama, by miała
z kim porozmawiać. Wtedy propozycja sekty nie będzie
dla niej tak atrakcyjna. Sekta bowiem działa w bardzo
prosty sposób: zapewnia takiej zagubionej osobie
komfort psychiczny, zrozumienie, troskę. Uzależnia od
siebie. Bądźmy czujni!

11th SUNDAY IN ORDINARY TIME, JUNE 12, 2016
Psalm Refrain:
Lord, forgive the guilt of my sin.
Reflection .....
Before Lent began we were reading Luke's version
of the Sermon on the Mount, which is known as the
Sermon on the Plain. Today's Gospel passage is taken
from the following chapter of Luke's Gospel. The concern
of this chapter, as well as in Chapters 8 and 9, is Jesus'
identity as the Messiah, one who is greater than a prophet.
Throughout the chapter Jesus has been performing
miracles similar to those done by Old Testament prophets.
When John the Baptist sent some of his disciples to Jesus
to ask who he was, Jesus listed the miracles they had seen
him perform and then compared himself with John the
Baptist to show that he was greater than John.
In today's Gospel Jesus sits down to eat a meal at
the house of Simon, a Pharisee. A sinful woman
approaches him, falls to her knees, wets his feet with her
tears, dries them with her hair, and then anoints them with
oil. A similar scene occurs in the other three Gospels, but
in those versions the anointing takes place in Bethany,
near Jerusalem, before Passover. In the other three
Gospels, this anointing is related to his being proclaimed
king by the crowds when he entered Jerusalem. It also
related to his being anointed as a preparation for his burial.
In Luke the anointing takes place north, in Galilee, early in
his ministry.
Simon the Pharisee challenges Jesus, telling him
that a prophet would surely know that a sinful person was
touching him. Jesus responds by telling a story about the
true nature of forgiveness. Two men owe money. One
owes an amount that would equal 500 days' wages. The
other owes 50 days' wages. Yet the moneylender forgives
the debt of both when they ask him. Simon is forced to
admit that the one who had the bigger debt canceled
probably loves the moneylender more.
After telling the story, Jesus turns to the woman
and tells her that her sins are forgiven. In this scene we
see that Jesus does more than heal physical ailments, as
prophets of the past had done. He also forgives sins. This
leaves the crowd to ask, “Who is this who even forgives
sins?” This question is answered in Chapter 9 by Peter
when he professes that Jesus is the Messiah and at the
Transfiguration when the voice from heaven declares,
“This is my chosen Son.”
Today's reading ends with the first three verses of
Chapter 8. At first they may seem unconnected to the
scene that has come before. But they serve to show Jesus'
ministry beginning to move from one town and village to
another, proclaiming the Kingdom of God, until he
eventually arrives in Jerusalem. He is accompanied not
just by the Twelve but by a group of women, three of whom
Luke names. It is significant that they are linked with the
Twelve, and they seem to be equally important to Jesus'
ministry. It is the women who provide for the needs of
these travelers out of their own resources. Although in
Palestinian society women had a much lesser role than
men, in Luke's Gospel they are shown as equals.

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

 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
 Za † Marka Suchowskiego – Od żony
Wednesday, June 15, 2016
7:00 pm
 Za † Jana Makuch w 30 rocznicę śmierci
Friday, June 17, 2016
7:00 pm
 O Boże błogosławieństwo dla Ks. Rafała Morawina z
okazji 60 rocznicy Kapłaństwa – Od rodziny
Antkowskich
Saturday, June 18, 2016 (Latin)
9:00 am
Sunday, June 19, 2016
9:00 am
 Thanksgiving for the many blessings received for the
Dang Family
11:00 am
 Za † Józefa i Roberta Lulek – Od rodziny
 Za † Józefa Duklas w 24 rocznicę śmierci oraz za
rodziców Pelagię i Leona – Od Ireny Duklas

Working wonders for people locally and around the world...
“You do not have to look far to see the wonders being worked by
ShareLife... in the pews of your parish, in the homes on your street, in
your neighbourhood.” ShareLife agencies provide competent, faithinformed care to those who turn to them for help, regardless of their
beliefs or background. Last year, over 381,000 services were provided
to over 114,000 people in our Archdiocese in more than 20 languages,
receiving the compassion, care and respect they rightly deserve. In
addition, countless others were assisted through outreach programs
around the world.”
—Thomas Cardinal Collins, Archbishop of Toronto.
Thank You for Your Generosity
Together we can work wonders!

