XXI NIEDZIELA ZWYKŁA, 21 SIERPNIA 2016
Refren Psalmu:
Całemu światu głoście Ewangelię

Rozważania Niedzielne

Wejść przez ciasną bramę
Łatwo jest podzielić ludzkość, stosując logikę
sprawiedliwości, na zbawionych i potępionych.
Oczywiście siebie samego widząc w tej pierwszej
grupie. Jezus nie podaje szacunkowej liczby
zbawionych, lecz wskazuje, jak żyć, aby osiągnąć
zbawienie. Starajcie się wejść przez ciasną bramę.
Jest to wezwanie do życia w przyjaźni z Bogiem.
Dążąc do zbawienia, trzeba umieć uwolnić się od
niepotrzebnego ciężaru grzechu, który czyni nas
duchowo zbyt grubymi i nie pozwala przejść przez
ciasną bramę prowadzącą do Królestwa Bożego.
Pamiętajmy, że zbawieni już jesteśmy. Musimy
umieć przyjąć ten dar. Nie pytaj więc, czy nieliczni
będą zbawieni, lecz czy to, co robisz i jak żyjesz,
prowadzi cię wprost do nieba.
Panie, nie pierwszy raz słyszę Twoje słowa, że
pierwsi będą ostatnim, a ja wciąż widzę siebie jako
pierwszego. Pomóż mi zająć właściwe miejsce tu,
na ziemi, abym wszedł do Twojej chwały.

Historia uroczystości Matki Boskiej
Częstochowskiej
Z chwilą ślubów Jana Kazimierza więzi narodu polskiego z
wiarą maryjną dzięki jasnogórskiej ikonie stają się bardzo
bliskie. Matka Boża doznaje w naszym narodzie szczególnych
przywilejów: została ogłoszona Królową Polski (1656),
ukoronowana złotymi koronami ufundowanymi przez Augusta II
(1717) i przyozdobiona trzema szatami, była odwiedzana przez
niemal wszystkich władców polskich i cały naród. Podczas
rozbiorów była umocnieniem zwykłego ludu i inteligencji, którzy
przychodzili do Niej w pielgrzymkach z prośbą o pomoc w
przetrwaniu trudnych czasów. Właśnie w tym czasie, po
upadku Powstania Styczniowego (1863), bł. Honorat Koźmiński
zaczął zabiegać o zjednoczenie narodu polskiego pod egidą
Matki Bożej królowej Polski. Przy pomocy ówczesnego przeora
klasztoru, Euzebiusza Rejmana, wyprosił u papieża Piusa X
ustanowienie święta Matki Boskiej Częstochowskiej (1904).
Papież Pius XI rozciągnął ten obchód na całą Polskę
podnosząc go do rangi uroczystości, o czym świadczy osobny
dla niego tekst Mszy sw. i liturgii godzin (1931). Prymas
Wyszyński, w 1957 roku, rozpoczął z Częstochowy Wielką
Nowennę, program odnowy moralno-duchowej Polski w
czasach zawieruchy komunistycznej, który zakończył się w
1966 roku ponownym powierzeniem całego narodu opiece
Matki Bożej z okazji tysiąclecia chrztu Polski. W tym czasie
przygotowań kopia obrazu jasnogórskiego przewędrowała
wszystkie diecezje polskie będąc gościem niemal każdej
polskiej rodziny. Nie zabrakło momentów dramatycznych, kiedy
to władze komunistyczne uwięziły wędrującą kopię zakazując
jej peregrynacji. Zakończeniem uroczystości nowennowych
była kolejna koronacja obrazu i odnowienie ślubów Jana
Kazimierza dostosowanych do współczesnych realiów. Do dziś
obraz cieszy się wielką czcią. Nie raz klęczał przed nim kard.
Wojtyła i później papież Jan Paweł II. Przed nim klęczał tez
papież Benedykt XVI i chyba nie ma Polaka, który by Jej nie
znał i z nim się osobiście nie spotkał.

Ogłoszenie – Bulletin Announcement

Your gift to God and our Parish
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!

W naszej parafii rozpoczynamy akcję zbierania
uszkodzonych i nie używanych różańców, krzyżyków i
innych
elementów
składowych
różańca.
Zdekompletowane różańce zostaną przesłane do Polski,
gdzie zostanie im przywrócony pierwotny wygląd i
religijne znaczenie. Prosimy o przynoszenie ich do
zakrystii.

In our parish we are collecting broken and unused
rosaries. They will be sent to Poland for repair and
restoration. We ask that you bring such rosaries to the
sacristy.

21st SUNDAY IN ORDINARY TIME, AUGUST 21, 2016
Psalm Refrain:
Go into the world and proclaim the good news
Reflection .....
Today's Gospel reading is the third of three
parables in chapter 13 that deal with the theme of the
unexpected reversals brought by the Kingdom of God.
The other two parables are about the tiny mustard seed
that grows into a large tree and the small amount of
yeast that makes a large batch of dough rise. All three
are about the few and the many and the Kingdom of
God.
As this parable opens, Luke reminds us that
Jesus is making his way to Jerusalem. This journey, this
exodus as Luke refers to it, makes up the entire middle
of the Gospel. He is teaching as he goes. A question
from the crowd gives Jesus the chance to make a
prophetic statement. Luke uses this question device a
number of times in his Gospel. A few weeks ago, the
question “What must I do to inherit eternal life?” led to
the parable of the Good Samaritan. The question about
will only a few be saved uses typical Christian language
about salvation but also expresses the Jewish concern
about whether everyone who calls himself a Jew is
actually faithful to the covenant. This was a concern of
the Pharisees.
Jesus answers that they must strive in the time
remaining to enter through the narrow door because
many will be trying to get in but won't be strong enough.
He then moves to a parable about another door. (The
translation says “gate” then “door,” but the same Greek
word is used.) Once all those entering the master's
house are in and he locks the door, there will be no way
for others to get in. Those left outside may knock, but
the master will say he doesn't know them. Unlike the
Gospel reading from a few weeks ago where Jesus was
teaching about prayer, and we were told to knock and
the door would be opened, in this parable, the master
will not open and say he does not know us. People from
the north, south, east, and west will take our place
inside. Abraham, Isaac, Jacob, and all the prophets will
take our place in the Kingdom of God. Those who do
not make it through the narrow door will be cast out to
where there is wailing and grinding of teeth.
The image of the door is replaced in the final
verses of the parable with the image of the heavenly
banquet. Two passages from the Book of Isaiah
influence the conclusion. Isaiah 43:5-6 speaks of God
bringing Israel's descendants back from the east and
from the west, the north and the south. And Isaiah 25:6
speaks of the Lord providing a feast of rich foods and
choice wines for all peoples on his holy mountain. The
answer to the question if only a few will be saved is no.
In the end, many will be saved, but many who thought
they would be saved will not be saved. The parable is a
prophetic warning to repentance in order to enter the
kingdom.

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

„O jedność w Kościele Katolickim”
























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
Wednesday, August 24, 2016
7:00 pm
Za † Marzenkę Wojciechowską – Od rodziny Pilarski
Friday, August 26, 2016
7:00 pm
Podziękowanie za łaski Boże w 30 rocznicę slubu z
prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
Saturday, August 27, 2016
9:00 am (Latin)
Za † Stanisława i Józefę Nieżałowskich – Od córki
Sunday, August 28, 2016
9:00 am
For God’s many blessings for Anthony Thuat Dang on
his birthday – from children
11:00 am
Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę Bożą z okazji
pierwszych urodzin Antosia – Od babci i dziadka
Za † Marzenkę Wojciechowską – Od Janiny Lasica
O błogosławieństwo Boże dla Ireny i Józefa
Kobylińskich oraz dla Joasi z rodziną i córki Oli
O opiekę Bożą dla Michaliny w podróży – Od mamy
Za † Roberta Lulek w 1 rocznicę śmierci – Od rodziny
Za † Leona Kirchner – Od przyjaciół

