XII NIEDZIELA ZWYKŁA, 19 CZERWCA 2016
Refren Psalmu:
Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Rozważania Niedzielne

Obraz Boga
Wolter, filozof oświeceniowy, powiedział, że Bóg
stworzył człowieka na swój obraz, a ten odwdzięczył
Mu się tym samym. To prawda, że Bóg przez nas,
czyli swoje stworzenie, jest różnie postrzegany.
Przykładowo jako Czysta Myśl, Niepojęty Absolut,
Boski Demiurg, Sędzia Sprawiedliwy, Ojciec
Miłosierny, Dobry Pasterz. Często bywa to jednak
obraz bardzo wypaczony. Prawdziwy Bóg
objawiony w Chrystusie objawia się jako Syn
Człowieczy, który musi wiele wycierpieć i zostanie
zabity. To jest droga do poznania Boga i Jego
miłości do nas wszystkich. Wobec tego nie można
pozostać obojętnym. Albo więc tworzy się fałszywy
obraz Boga dla swoich potrzeb, albo bierze się swój
codzienny krzyż i wiernie naśladuje się Jezusa.
Jezu, Ty i mnie pytasz, za kogo Cię uważam, a ja
tak często bezradnie szukam odpowiedzi. Z wiarą
patrzę na Ciebie i pragnę zawsze pamiętać, że
jesteś Chrystusem Bożym, który z miłości umarł za
mnie.

Your gift to God and our Parish
June 12, 2016
Sunday Offerings:
Marygrove Camp:

$ 1, 060
$ 380

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

Ogłoszenia
Zmarły † Franciszka Grzesiowski i † Marzena
Wojciechowski.
„Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a
światłość
wiekuista
niechaj
im
świeci.
Amen.”

W piątek 24 czerwca o godz. 7:00 pm będzie
odprawiona Msza św. w rycie łacińskim z okazji
święta Narodzenia Św. Jana Chrzciciela. O 9:00 am
ks. Jan odprawi Msze św. w języku polskim.

Katolickie Radio Rodzina zaprasza na WIELKI
PIKNIK w niedzielę 10 lipca 2016 r. do Parku im
I. Paderewskiego. Mszę św. o godz.12:00 odprawi i
homilię wygłosi O. Marian Gil OMI, Prowincjał. W
programie Pikniku rodzinna atmosfera, gorący bufet
i napoje, konkursy z nagrodami dla dzieci i
dorosłych, Loteria Fantowa.Gościnnie z Polski
wystąpi JAN PIETRZAK w programie kabaretowym
i koncercie „Niech żyje Polska”. Do tańca zagra
zespół NON STOP.
Brama otwarta od godz. 9:00 am.
Bilety: $ 15:00. Dzieci do lat 14: wstęp wolny.
Dochód przeznaczony na utrzymanie Radia
Rodzina. Więcej informacji: radiorodzina.com.
Tel: 416.588.0555

Wspólnie działamy cuda...
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli Kampanię
ShareLife 2016. To Twoja hojność polepszyła
przyszłość tym najsłabszych w naszym środowisku.
Ci, którzy nadal chcą złożyć ofiarę mogą to uczynić
wrzucając kopertki ShareLife podczas składki do
dnia 31 lipca 2016 roku lub złożyć donację przez
Internet pod adresem www.sharelife.org. Bóg
zapłać!
Bóg Zapłać za Twoją hojność.
Razem możemy zdziałać cuda!

12th SUNDAY IN ORDINARY TIME, JUNE 19, 2016
Psalm Refrain:
My soul thirsts for you, O Lord my God.
Reflection .....
Jesus is praying; then he turns to the
disciples to ask them who “the crowds” say he is.
Mark places this incident at Caesarea Philippi.
Luke, however, because of the importance he
wishes to give to prayer in his Gospel, places it in
the context of Jesus’ praying. The disciples answer
that people say he is one of any number of the
prophets who have died, from the recent John the
Baptist to a prophet from long ago.
He then asks the disciples directly who they
say he is. Peter answers for them that Jesus is the
Messiah of God. Immediately Jesus tells them not
to tell anyone, not because he doesn’t want people
to know, but because they don’t understand what
being the Messiah means. Jesus then answers his
own question about his identity by explaining who
he really is—one who must suffer, die, and be
raised on the third day.
He then explains to all present what true
discipleship really is. It means following in the
same path as the Messiah, suffering and dying.
True life is found by giving up life.

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










Together we are working wonders...
Thank you to everyone who has contributed to the 2016
ShareLife Parish Campaign. You have made a brighter
future much easier for many of the most vulnerable in
our communities by your generosity. For those who wish
to make a contribution, you are still welcome to do so.
You can drop your ShareLife envelopes in the offertory
basket until July 31, 2016 or donate online at
www.sharelife.org. Thank you!
Thank You for Your Generosity
Together we can work wonders!

On Friday June 24, at 7:00 pm, there will be celebrated
a Mass in the Latin Rite on the occasion of the Nativity
of Saint John the Baptist. All are invited to attend!










Sunday, June 19, 2016
9:00 am
Thanksgiving for the many blessings received for the
Dang Family
For the repose of the soul of † Francisco Calica –
From 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
O Boże błogosławieństwo dla Karoliny Miszczyk z
okazji urodzin
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Tadeusza –
Od rodziny Horodejczuk
Wednesday, June 22, 2016
7:00 pm
O błogosławione wakacje i szczęśliwy powrót dla
Marianny
Friday, June 24, 2016
7:00 pm - Latin
For God’s many blessings for Giovanni Fusina
Saturday, June 25, 2016 (Latin)
9:00 am
For God’s blessings for Robert and Devon
Sunday, June 26, 2016
9:00 am
With thanks for God’s blessings and request for
further graces for the Bożek family
11:00 am
Za † Michała Gulbińskiego w 15 rocznicę śmierci –
Od żony i dzieci
Za † Helenę i Jana Błach oraz Jose Reis – Od
rodziny

