XIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 26 CZERWCA 2016
Refren Psalmu:
Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem

Rozważania Niedzielne

Kościół możemy odwiedzić w sposób trojaki: niejako
mimochodem wstępując do niego na krótką modlitwę;
uczestnicząc we Mszy św. w dzień powszedni;
uczestnicząc we Mszy św. w niedzielę lub w inne święto
kościelne.

Inny ogień
Podróż Jezusa do Jerozolimy, a więc ku męce i
śmierci, rozpoczęła się, gdy nadchodził czas, kiedy
miał być zabrany z tego świata. Idzie On z wielką
stanowczością. Na samym początku tej podróży
Jezus daje się poznać przez ogień. Obecność tego
żywiołu objawiała Boga w Starym Testamencie.
Często był to ogień pożerający jako wyraz gniewu
Bożego oraz sądu i kary. Jezus już na początku
swojej drogi pokazuje, że przynosi inny ogień. Nie
ten, który pożera, niszczy i karze, lecz ten, który
oczyszcza i przemienia. Jest to ogień Bożej miłości,
który sprawia, że w człowieku dokonuje się
gruntowna przemiana. Rozpalenie tego innego
ognia dokonało się na krzyżu. Teraz płonie on na
ołtarzu, kiedy jest sprawowana Eucharystia.
Chryste, wyruszasz w drogę do Jerozolimy. Od
początku jest ona rozjaśniona ogniem Twojej
miłości. Niech on rozpali me serce, abym nie
ociągał się, lecz chętnie i wiernie szedł za Tobą.

Your gift to God and our Parish
June 19, 2016
Sunday Offerings:

Przygotowanie się do odwiedzin
kościoła – ubiór

$ 1, 570

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

W tym pierwszym przypadku nie jesteśmy oczywiście
zobowiązani do jakiś specjalnych przygotowań. Jednak
nasz strój musi być stosowny. Nie możemy odwiedzać
kościoła w stroju kwalifikującym się tylko na plażę czy na
boisko, np. w krótkich spodenkach czy negliżu. Nie może
to być strój wywołujący zgorszenie czy znamionujący
lekceważenie. Czy w krótkich spodenkach, w dresach
czy innym niestosownym stroju odwiedzilibyśmy choćby
na chwilę sejm, premiera, biskupa czy choćby naszego
szefa w pracy? A w tym wypadku odwiedzamy przecież
samego Boga?
Uczestnicząc we Mszy św. w dniu powszednim
postępujemy w taki sposób jakbyśmy odwiedzali kogoś z
wizytą towarzyską, tylko, że tu mamy do czynienia z
odwiedzinami osoby wyjątkowo ważnej – Boga. Savoir
vivre w sposób jednoznaczny określa wymogi związane
z taką wizytą. Nie odwiedzamy nikogo w stroju
roboczym. Nasz strój określa nasz stosunek do
gospodarza, ma wyrażać szacunek. Zakładamy więc na
siebie ubranie bardziej eleganckie i odświętne.
Jeżeli nasza wizyta ma uroczysty charakter ubieramy się
w sposób uroczysty. Mężczyzna zakłada garnitur i
płaszcz, kobieta strój do tego odpowiedni. Nikt nie idzie z
uroczystą towarzyską wizytą w adidasach, dżinsach,
spranym podkoszulku i podartej, starej kurtce.
Udział w niedzielnej Mszy św. ma rangę wyższą niż
uroczysta wizyta towarzyska. Powinniśmy zatem ubrać
się w sposób szczególnie elegancki i uroczysty okazując
tym szacunek i gospodarzom (Bogu i proboszczowi) i
pozostałym gościom (wiernym, wspólnocie parafialnej).

13th SUNDAY IN ORDINARY TIME, JUNE 26, 2016
Psalm Refrain:
You are my chosen portion, O Lord.
Reflection .....
Today's Gospel reading begins a long section
unique to Luke's Gospel. Jesus begins his journey to
Jerusalem, which will end with his ministry in Jerusalem.
We read that Jesus' days for being “taken up” were
fulfilled. The Greek word that Luke uses for “taken up” is
the same word he uses to describe the Ascension. We
also read that Jesus is determined to journey to
Jerusalem. For Luke, Jesus ministry begins in Galilee
and then is one long journey to Jerusalem. In Jerusalem
he will meet his death but also enter into his glory. Only
in Luke does Jesus then spend 40 days in Jerusalem
instructing his disciples. It is in Jerusalem that his
disciples wait after his Ascension to be sent the Holy
Spirit on Pentecost. And it is from Jerusalem, in Luke's
second volume, the Acts of the Apostles, that the Good
News is spread to Rome and the ends of the earth.
Immediately Jesus is met with rejection, as a
Samaritan village will not receive him because he is
going to Jerusalem. There was animosity between
Samaritans who worshiped on Mount Gerazim and
Jews who worshiped in Jerusalem. Jesus was also
rejected as he began his ministry in Galilee in Chapter
4. And he will be rejected for the last time when he
reaches Jerusalem. James and John want to call down
fire from heaven to destroy the people in the village, but
Jesus rebukes them and moves on. There is often the
temptation to use violence to achieve right. Jesus has
come to break this temptation. He is aware that he must
undergo violence himself before he can enter his glory.
The rest of today's reading is about the radical
demands of discipleship. The three people who
volunteer to become disciples on this journey show that
they do not understand the demands Jesus will make of
them. Neither care of self, care for the dead, nor care of
one's family (as required by the Fourth Commandment)
can come before the demands of discipleship. Jesus
reminds the first volunteer, who would go wherever
Jesus goes, that animals in the wild have more security
than do Jesus and his followers. The second, who
wants to bury a parent, is reminded that the demands of
proclaiming the Kingdom of God take precedence. And
the third, who wants to say farewell to his family, is
reminded that once you put your hand to the plow you
cannot look back or the furrow will be crooked. Such a
person is not ready for the Kingdom of God.
Jesus seems harsh here, but he is only asking
of his disciples what he asks of himself. Jesus'
unconditional commitment to God's saving work will
demand of him his life. He knows this, but the disciples
do not understand. Jesus does not want anyone to rush
into discipleship, because the demands of discipleship
require everyone considering it to be aware of the cost,
make Jesus and his mission central to his life, and then
go forward without looking back.

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


















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
Za † Marzenkę Wojciechowską – Od Mamy z
rodziną
Za † Danutę Rydzewską i † Marzenę – Od
rodziny Chomickich
Wednesday, June 29, 2016
7:00 pm
O łaskę wiary dla Marka – Od rodziców
O Boże błogosławieństwo i szczęśliwy powrót
dla Samanty
Friday, July 1, 2016
7:00 pm - Wolna
Saturday, July 2, 2016
9:00 am
O szczęśliwy przebieg Światowych Dni
Młodzieży oraz dary Ducha Świętego dla
uczestników – Intencja Rodziny Żywego
Różańca
Sunday, July 3, 2016
9:00 am
For the repose of the soul of † Mons. Peter Tai
and † Father Francis Diep – from the Dang
Family
11:00 am
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla Marii i jej rodziny
Za † Seweryna Andrzeja Borowskiego

