XIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 03 LIPCA 2016
Refren Psalmu:
Niech cała ziemie chwali swego Pana.

Rozważania Niedzielne

„Oto was posyłam...”
W rzadko którym fragmencie Pisma św. lepiej widać, jak
Bóg ceni i szanuje człowieka, zapraszając go do
współpracy w swoim dziele. Bóg w swoim żniwie, czyli
dziele głoszenia Ewangelii i zbawienia człowieka, nie
chce obyć się bez nas, lecz korzysta z naszego
zaangażowania. Uwzględnia przy tym wszystkie
uwarunkowania i właściwości ludzkiej natury.
Wie na przykład, że źle się pracuje w pojedynkę, więc
wysyła uczniów po dwóch, aby się wzajemnie wspierali i
mobilizowali. Wie, że grozi im pokusa dostosowania się
do praw i zwyczajów, jakimi rządzi się świat, dlatego
każe im iść jak owce między wilki, rezygnując ze
wszystkich ludzkich zabezpieczeń, bo „kto mieczem
wojuje, od miecza ginie”; lepszym orężem jest pokój, a
zabezpieczeniem wiara. Wie, że łatwo zbacza się z
obranej drogi i rozprasza na różne cele, i dlatego każe
się skoncentrować na jednym. Wie, że zbytnia troska o
środki do pracy, przeszkadza nieraz samej pracy i
powoduje jej bezowocność, więc wymaga ubóstwa. Wie,
że człowiek lubi gonić za popularnością, odmianą i jest
niecierpliwy, więc każe trzymać się jednego miejsca,
dopóki nie skończą zadania, a gdy praca nie rokuje
nadziei na owoce, każe nie tracić czasu. Wie wreszcie,
że człowiek lubi oglądać owoce swojej pracy, więc
pozwala się nimi cieszyć, ale z zastrzeżeniem, że więź
wiary i miłości z Jezusem jest ważniejsza.
W tym wszystkim widać wielką troskę Jezusa o swoich
uczniów i owocność ich pracy. Nie chce im robić złudzeń,
lecz lojalnie ostrzega o trudnościach: że nie będą
przyjmowani, że ludzie będą ich atakować i nie
pozostawią w spokoju. Nie obiecuje im też zysku ani
wielkiej zapłaty. Ale też i nie dla zysku ich posyła.
Najważniejsze jest zadanie: głoszenie Ewangelii, wsparte
znakami Bożej miłości i opieki. Jedno jest od drugiego
nieodłączne. Bóg jest Bogiem miłości i dobroci, troszczy

się o swoje dzieci. Cudy uzdrowień fizycznych i
duchowych, są znakiem wyzwolenia z gorszych i
groźniejszych tarapatów: z grzechu. A wszystko to
zapowiada zbliżanie się Królestwa Bożego.
Ewangelia, czyli Dobra Nowina, to właśnie ogłaszanie tej
radosnej wiadomości: Bóg o was nie zapomniał! Pomimo
waszych grzechów, kocha was tak bardzo, że daje wam
dostęp do swego Królestwa. Kto zaufa Chrystusowi
znajdzie w Nim zbawienie, pomoc, przebaczenie i pokój.
Żeby przyjąć tę Dobrą Nowinę, trzeba być godnym
pokoju, tzn. ufać Bogu. Jezus nie wymagał, aby ludzie od
razu w Niego uwierzyli. On wymagał, aby wierzyli Bogu,
Pismu św., proroctwom. A jeśli ktoś szczerze ufa Bogu i
naprawdę wierzy w Jego Słowo, wtedy przyjmie też i
Chrystusa z Jego posłannictwem. Albowiem Chrystus
głosił to samo co Bóg w objawieniu starotestamentalnym,
z tą jednak różnicą, że Stary Testament obiecywał i
zapowiadał, a Chrystus wypełniał i realizował. Ukazywał
także pełny sens tego, co jeszcze nie do końca jasne
było w Starym Przymierzu. Robił to stawiając właściwe
akcenty na poszczególne tematy, przykazania, przepisy i
wymagania Bożego prawa. (...)
Ks. Mariusz Pohl

Your gift to God and our Parish
June 26, 2016
Sunday Offerings:

$ 1, 215

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

OGŁOSZENIE PARAFIALNE:

17 Lipca będzie zbierana II składka na potrzeby
Kościoła w Malawi.

14th SUNDAY IN ORDINARY TIME, JULY 03, 2016
Psalm Refrain:
Our eyes are fixed on the Lord.
INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

Reflection .....
Today's Gospel begins immediately after the final
verse in last Sunday's Gospel. After strong language
about the difficulties of discipleship, Jesus
immediately appoints 72 people to go ahead of him to
every town and place he plans to visit, proclaiming
that the Kingdom of God is at hand. He sends them in
pairs. In the Law of Moses two witnesses were
needed for a testimony to be credible. It was probably
also a safer way to travel.
Jesus admits it will be difficult, that he is sending them
out like lambs among wolves. Yet they are to bring
nothing with them, not even a money bag or sandals.
They are to greet no one on the way so as not to be
distracted from their mission. When they enter a
house, their message is simply “peace.” The
response they will receive may be positive or
negative. Either way, they are to know that the
Kingdom of God is at hand. They are not to demand
special treatment but eat and drink whatever is given
them. They are to stay in one house and are not to
look around for one that provides better
accommodations. They are to heal the sick as a sign
that the Kingdom of God is at hand for them. Like
Jesus' miracles, healing is a sign of the coming of the
kingdom. If the town will not receive them, they are to
shake the dust from their feet and move on. Even in
the case of such rejection they should know that the
Kingdom of God is at hand.
When they return from their journeys, they are
rejoicing because their mission has been successful.
Demons were under their power because of Jesus'
name. Jesus may have sent them out as lambs
among wolves, but at the conclusion of this passage
he assures them that they have been given power
over the enemy and nothing will harm them, not even
serpents and scorpions.
A key theme of today's Gospel and last Sunday's
Gospel is discipleship—its challenges, its difficulties,
and its rewards. Sharing in the mission of Jesus is
difficult, but everyone is called to do it, not just some
professionals trained for ministry. Even for us today,
the harvest is plentiful. We should pray to the master
of the harvest to send out workers for his harvest.

Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc lipiec:

„O szczęsliwy przebieg „Swiatowych dni
Młodzieży oraz dary Ducha Swiętego dla
uczestników”

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

Monday, July 4,2016
11:00 am
 Za † Janinę Rozparzyński - Od Jadwigi Dunwody i
Krystyny Wojtyła
Wednesday, July 4, 2016
7:00 pm
 Za † Franciszkę Grzesiowski – Od Rodziny
Antkowskich
Saturday, July 9, 2016
9:00 am
 O ład i jedność wiary oraz w incencji Ojca Swiętego
Fransiczka – Od Zbyszka







Sunday, July 10, 2016
9:00 am
For the repose of the soul of † Florindo Deli – from
Wife
11:00 am
Za † Franciszkę Grzesiowską – Od Rodziny Żywego
Różańca
Za † Marzenkę Wojciechowską – Od Heleny Oberc
z Rodziną
Za † Eugeniusza Swies – Od Syna z Rodziną

