XX NIEDZIELA ZWYKŁA, 14 SIERPNIA 2016
Refren Psalmu:
Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą

Rozważania Niedzielne

Uroczystość Wniebowzięcia NMP
Prawda o Wniebowzięciu Matki Bożej stanowi dogmat
naszej wiary, choć formalnie ogłoszony stosunkowo
niedawno - przez papieża Piusa XII 1 listopada 1950 r. w
konstytucji
apostolskiej
Munificentissimus
Deus:

Ogień Bożej miłości
Siedem tygodni temu czytaliśmy Ewangelię, w
której Jan i Jakub pytali Jezusa, czy chce, aby
powiedzieli, żeby ogień spadł z nieba na
niegościnnych Samarytan. Wówczas ich Mistrz
zabronił im. Dziś Chrystus mówi: Przyszedłem
rzucić ogień na ziemię, a następnie dodaje słowa o
przyniesieniu rozłamu w rodzinie. Ostatecznie
Jezus spełnia prośbę uczniów, ale w innym,
głębszym, wymiarze. Jezus przyniósł ogień Bożej
miłości, który ma ogarnąć całą ludzkość. Dlatego
oczekuje On od nas niepodzielonego serca.
Możemy je ofiarować tylko wtedy, gdy odłożymy
ciężar grzechu. To jest droga do odnalezienia
pokoju, którego pragniemy. Nie mogą na niej być
przeszkodą
więzy
krwi
czy
wzajemnego
upodobania, należy całkowicie zwrócić się do
Jezusa.
Chryste, rozpal we mnie ten ogień, który
przyszedłeś rzucić na ziemię. Niech zapłonie w naszych sercach Boża miłość, która usunie wszelkie
podziały i zjednoczy wszystkich wierzących wokół
Ciebie.

"...powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa,
świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą,
ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat
objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga,
Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego
życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały
niebieskiej"
(Breviarium
fidei
VI,
105)
Orzeczenie to papież wypowiedział
uroczyście w bazylice św. Piotra w
obecności prawie 1600 biskupów i
niezliczonych tłumów wiernych.
Oparł je nie tylko na innym
dogmacie, że kiedy przemawia
uroczyście jako wikariusz Jezusa
Chrystusa na ziemi w sprawach
prawd wiary i obyczajów, jest
nieomylny; mógł je wygłosić także
dlatego, że prawda ta była od
dawna w Kościele uznawana.
Papież ją tylko przypomniał, swoim najwyższym
autorytetem
potwierdził
i
usankcjonował.
Przekonanie o tym, że Pan Jezus nie pozostawił ciała
swojej Matki na ziemi, ale je uwielbił, uczynił podobnym
do swojego ciała w chwili zmartwychwstania i zabrał do
nieba, było powszechnie wyznawane w Kościele
katolickim.

Your gift to God and our Parish
Ogłoszenie – Bulletin Announcement

August 14, 2016
Sunday Offerings:
Renovation Fund:

$ 1, 525
$ 1, 985

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

Wniebowzięcie Najświętszej Maryji Panny
15 sierpnia o godzinie 7:00 pm zostanie odprawiona
Msza Święta w języku łacinskim wraz z poświęceniem
ziół i wianków.
Assumption of the Blessed Virgin Mary
15 August at 7:00 pm There will be celebrated a
Solemn Latin Mass with a blessing of herbs and
wreaths.

20th SUNDAY IN ORDINARY TIME, AUGUST 14, 2016
Psalm Refrain:
Lord, make haste to help me!
Reflection .....
Having reminded the apostles and the crowd
that facing the coming judgment takes patience, Jesus
now goes on to speak of how difficult it will be to wait.
He tells them that he has come to set the earth on fire.
Recall that in chapter 3 of Luke's Gospel, John the
Baptist tells the crowd that he is baptizing with water,
but someone mightier is coming who will baptize with
the Holy Spirit and fire. The fire Jesus speaks of here is
the distress caused by the coming judgment. It is also
the fire of the Spirit that Luke, in the Acts of the
Apostles, will describe descending on the disciples on
Pentecost. That fire will strengthen them to go out to the
whole world to preach the good news of Jesus'
Resurrection.
Jesus will be the first to experience the distress
of the coming judgment. His baptism will be the conflict
into which he will be immersed as he approaches
Jerusalem and his death on the cross. His followers will
not be spared that distress. The angels at Jesus' birth
proclaimed peace on earth, and Simeon, holding the
baby Jesus in the Temple, said to God: “Master, now
you may let your servant go in peace.” Here Jesus tells
the crowd not to think he has come to bring peace; he
has come to bring division. Simeon said as much when
he turned to Mary and said that the child was destined
for the rise and fall of many and to be a sign that will be
contradicted. Peace is the ultimate end of the Kingdom
of God, but peace has a price. Jesus is warning the
crowd that wherever the Word of God is heard and
acted upon, division occurs. Fathers will be divided
against sons and mothers against daughters.
The coming judgment forces us to look at the
implications of our commitments. As Jesus warned in
last Sunday's Gospel, a commitment of faith requires us
to change our attitude toward material possessions and
to take even more seriously our moral responsibilities.
Here he reminds the crowd that those who commit to
him will find it affects the way they relate to friends and
family members. The angel who announced the birth of
John the Baptist to Zechariah said John would go before
Jesus to turn the hearts of fathers toward their children.
But a commitment to Jesus forces us to change the way
we live our lives, and this can put strains on
relationships.
We don't expect to hear such difficult words
from Jesus in the Gospel. But it is good to be reminded
once in a while that the decision to do the right thing, the
good thing, is not always easy and without conflict.
Jesus himself did not make easy decisions and avoid
conflict. In today's reading, he reminds his followers to
be prepared for difficult decisions and conflict as well.

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc sierpień:

„O jedność w Kościele Katolickim”



















Sunday, August 14, 2016
9:00 am
For Parishioners
11:00 am
Za † Helenę Marię
Za † Marzenkę Wojciechowski – Od Rodziny
Lipiński
O łaskę wiary dla córki i Boże błogosławieństwo
dla całej rodziny
Monday, August 15, 2016
7:00 pm (Latin)
Za † Adolfa i Annę Antoszczyszyn – Od syna z
rodziną
Wednesday, August 17, 2016
7:00 pm
Za wszystkie osoby. które pracują na korzyść
naszej parafii – Od pani Viktorii
Friday, August 19, 2016
7:00 pm - Wolna
Saturday, August 20, 2016
9:00 am - Wolna
Sunday, August 21, 2016
9:00 am
For parishioners
11:00 am
Za † Adama i Elżbietę Sawula – Od Marii
O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki
Bożej dla Księdza Kazimierza z okazji 60tych
urodzin – Od parafian
Z podziękowaniem Bogu za przeżyte 75 lat z
prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej – Intencja
własna
Za † Stanisława i Edwarda Szabla – Od mamy z
całą rodziną
Za † Stanisława Ferus – Od żony, syna i przyjaciół

